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проведення міжнародних, всеукраїнських та внутріуніверситетських наукових конференцій молодих вчених та студентів на 2023 рік 
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№ з/п Тема 
конференції 

Назва кафедри, місто та термін 
проведення, адреса, телефон, е-mail 

Кількість 
учасників 

Міністерства, відомства, або установи, 
що є співорганізаторами 

заходу 

 1 2 3 4 

 1. Міжнародні науково-практичні конференції студентів та молодих вчених 

1.1 XX Міжнародна науково-практична конференція молодих 
вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI 

столітті: національна візія та виклики глобалізації» 

Наукове товариство студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих 
вчених ЗУНУ, м. Тернопіль, 12–13 

травня 2023, вул. Львівська 11, 
0978232725,  

h.stakhyra@wunu.edu.ua 

100 Ягеллонський університет (м.Краків, 
Республіка Польща), Оснабрюцький 

університет (м.Оснабрюк, Німеччина), 
Університет в Мюнста, (м. Мюнста, 

Німеччина), Гентський університет (м. 
Гент, Бельгія), Інститут Європейського 
права (м. Флоренція, Італія), Гаазький 

університет (м. Гаага,  Нідерланди) 

1.2 ІІІ Міжнародні наукові читання імені Богдана 
Гаврилишина 

Кафедра міжнародних відносин та 
дипломатії ННІМВ ім. Б.Д. 

Гаврилишина ЗУНУ, м. Тернопіль, 
жовтень 2023 р. 

80 Фонд Родини Богдана Гаврилишина; 
Українська асоціація Римського клубу 

1.3 Міжнародна економіка в умовах  кліматичних змін:  
пандемічний та пост пандемічний період 

Кафедра міжнародної економіки, 

м. Тернопіль, 
квітень 
2023 р. 

100 Міністерство освіти і науки України, 
Китайсько-Український центр  ЗУНУ, 

Університет Лодзя (Польща), 
Економічна Академія ім. Д.А. Ценова 

(Свіштов, Болгарія), Університет Матея 
Бела (Банська Бистриця, Словаччина) 

1.4 Міжнародна студентська конференція «Правова система 
України в умовах європейської інтеграції: погляд 

студентської молоді» 

Кафедра конституційного, 
адміністративного та фінансового 
права, Юридичний факультет,   м. 

Тернопіль (квітень, 2023 р.) 

25 ? 

1.5 Міжнародна студентська школа іншомовної комунікації кафедра іноземних мов та 
інформаційно-комунікаційних 

технологій ЗУНУ, 
жовтень, 2023 

30 Вища педагогічна школа (Відень, 
Австрія) 



1.6 Міжнародний молодіжний дипломатичний форум Кафедра міжнародних відносин та 
дипломатії ННІМВ ім. Б.Д. 

Гаврилишина ЗУНУ, м. Тернопіль, 
грудень 2023 р. 

100 Міністерство закордонних справ 
України 

Тернопільська обласна державна 
адміністрація 

Тернопільська міська рада 

1.7 Сучасна парадигма іншомовної бізнес-комунікації: 
передові міжнародні практики та міжкультурна 

інтеграція. 

кафедра іноземних мов та 
інформаційно-комунікаційних 
технологій ЗУНУ, м. Тернопіль, 

квітень, 2023 
 

 
250 

Університет економіки в Бидгощі 
(Польща), Пряшівський університет 

(Словччина), Південночеський 
університет в Чеських Будейовіцах 

(Чехія) 

1.8 Україна в умовах реформування правової системи: 
сучасні реалії та міжнародний досвід 

Кафедра кримінального права та 
процесу 
квітень 

 
20 

 
 

- 

1.9 ХVI Міжнародна науково-практична конференція  
молодих учених і студентів 

«Інноваційні процеси економічного і соціально-
культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» 

Кафедра міжнародних економічних 
відносин, 28-29 березня 2023 р. 

Тернопіль, Львівська 11, 1412 
mev@wunu.edu.ua 

120 Міністерство освіти і науки України; 
ЗУНУ; Університет прикладних наук 

INHOLLAND, (м. Алькмар, Нідерланди); 
Орхуський університет (м. Орхус, 

Данія), Вроцлавський економічний 
університет (м. Вроцлав, Польща) 

 2. Всеукраїнські наукові конференції студентів та молодих вчених 

2.1 Нейромаркетинг, штучний інтелект та цифровий 
маркетинг: проблеми та перспективи (дистанційна 

участь) 

Кафедра маркетингу, м.Тернопіль, 
вул.Львівська, 10, ptm@wunu.edu.ua 

50 Міністерство освіти і науки України 

2.2 Сучасний вектор розвитку у просторі комунікаційної 
взаємодії 

НІНМВ ім. Б.Гаврилишина, кафедра 
політології та філософії, Центр 

політологічних студій ЗУНУ 
Тел. 0974015921 

Тернопіль 
травень 

 

- 

2.3 Дев’ятий Всеукраїнський конкурс студентських наукових 
есе, присвячений вшануванню пам’яті проф. С. І. Юрія 

Кафедра фінансів 
ім. С. І. Юрія, м. Тернопіль, 
10-15 листопада 2023 року 

20 - 

2.4 Десята заочно-дистанційна наукова конференція 
студентів і молодих вчених «Актуальні питання 

фінансової теорії і практики» 

Кафедра фінансів 
ім. С. І. Юрія, м. Тернопіль, 

квітень 2023 року 

70 - 

2.5 XХІ Всеукраїнська науково-практична конференція 
студентів і молодих вчених «Фіскальна політика України в 

умовах євроінтеграційних процесів» 

Кафедра фінансів 
ім. С. І. Юрія, м. Тернопіль, 

травень 2023 року 

120 Державна податкова служба України, 
Державна митна служба України 



2.6 Школа-семінар молодих вчених і студентів «Комп'ютерні 
інформаційні технології» (CIT'2023) 

Кафедра комп’ютерних наук ЗУНУ, 
29 листопада 2023 р. 

70 - 

2.7 Фінансовий ринок України: оцінка тенденцій 
функціонування та перспективи розвитку. 

(травень 2023 р.) 

Кафедра фінансових технологій та 
банківського бізнесу, ЗУНУ, 

Тернопіль, 
травень, 2023 р. 

70 - 

2.8 Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія Кафедра фінансового контролю і 
аудиту,  Червень, грудень 2023 р. 

40 - 

3. Внутріуніверситетські  наукові заходи студентів та молодих вчених 

3.1 «Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичний, 
економічний і правовий виміри»: науковий дискурс 

Клубу Молодих Дипломатів 

Кафедра міжнародних відносин та 
дипломатії ЗУНУ, впродовж 2023 р. 

125 - 

3.2 Всеукраїнська науково-практична конференція Кафедра фінансів, банківської справи 

та страхування ВННІЕ ЗУНУ, 

м. Вінниця, квітень 2023 р. 

70 - 

3.3 Гра «Cash Flow» – зроби крок до власного бізнесу Кафедра обліку і оподаткування, м. 
Тернопіль (травень 2023 р.) 

20 - 

3.4 Клуб розвитку німецькомовних комунікативних навичок 
студентів 

кафедра іноземних мов та 
інформаційно-комунікаційних 
технологій ЗУНУ, м. Тернопіль, 

щотижня 

15 - 

3.5 Конкурс есе до Міжнародного дня прав людини. Кафедра міжнародного права та 
міграційної політики 

20 - 

3.6 Конференція студентів, слухачів магістратури та молодих 
вчених «Інноваційні технології в менеджменті та 

публічному управлінні» 

Кафедра менеджменту, публічного 
управління та персоналу 

Тернопіль, ЗУНУ, 
Листопад  2023  р. 

200 - 

3.7 Круглий стіл «Емфітевзис: особливості договірних 
відносин, обліку та оподаткування» 

Кафедра обліку і оподаткування, 
м. Тернопіль (квітень 2023 р.) 

30 - 

3.8 Круглий стіл «Перспективи диверсифікації джерел 
фінансування проєктів суспільного розвитку» 

Кафедра фінансів 
ім. С. І. Юрія, м. Тернопіль, 

березень 2023 р., 
відп. – д.е.н., доц. Горин В. П. 

30 Байковецька сільська рада, 
Смизька сільська рада 

3.9 Лідерство та активна життєва позиція Кафедра освітології і педагогіки 
Відповідальний: Ребуха Лілія 
Зіновіївна, завідувач кафедри 

25 Західноукраїнський національний 
університет 



освітології і педагогіки, доктор 
педагогічних наук, професор 

46000, Тернопіль, бульвар Шевченка,  
9, +380(97)4259866, 

liliya_rebukha@ukr.net 
Тернопіль, травень 2023 р. 

3.10 Науковий семінар «Проблеми та перспективи розвитку 
державного фінансового контролю в Україні» 

Кафедра фінансів 
ім. С. І. Юрія, м. Тернопіль, 

квітень 2023 р., 
відп. – к.е.н., доц. Петрушка О. В. 

50 Управління Західного офісу 
Держаудитслужби в Тернопільській 

області 

3.11 Наукові дослідження з проблематики оподаткування, 
аналізу та аудиту в Україні 

Березень 35 - 

3.12 Ораторські здібності юного лідера в рамках діяльності 
Англомовного клубу. 

кафедра іноземних мов та 
інформаційно-комунікаційних 

технологій ЗУНУ, 
м. Тернопіль, 

щотижня 

30 - 

3.13 Проблемно-наукова міжгалузева конференція 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

Спеціалізованих комп’ютерних 
систем, Тернопіль, 01-03 березня 

2023 р. вул.О.Теліги, 8, 
scs.kafedra@gmail.com 

20 Прикарпатський національний 
університет ім. Василя Стефаника; 
Національний університет водного 

господарства та природокористування; 
Національний транспортний 

університет; Надвірнянський коледж 
НТУ; Галицький коледж ім. 

В. Чорновола 

3.14 Проведення турніру «Школа молодих експертів» Кафедра економіки та економічної 
теорії, жовтень 2023 р. 

25  

3.15 Студентська науково- практична конференція «Розвиток 
стратегій міжнородного бізнесу в повоєнний період» 

Кафедра міжнародних економічних 
відносин, квітень 2023 р. 

Тернопіль, Львівська 11, 1412 
mev@wunu.edu.ua 

50 Управління стратегічного розвитку 
міста Тернопільської міської ради 

3.16 Філософські, соціально-економічні та політичні проблеми 
в умовах крос-культурних взаємодій 

кафедра політології та філософії, 
Центр політологічних студій ЗУНУ 

Тел. 0974015921 

20  

3.17 ХІІ студентська науково-практична конференція 
«Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку 

економіки України» 

Кафедра фундаментальних та 
спеціальних дисциплін 
м. Чортків квітень 2023 

200 ГУ ДПС в Тернопільській обл., 



ФОП Лапан Г. С., Митний пост 
«Чортків», ДП «Чортківське лісове 

господарство» 

3.18 ХІІІ студентська науково-практична конференція 
«Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку 

економіки України» 

Кафедра фундаментальних та 
спеціальних дисциплін 

м. Чортків листопад 2023 

200 ПП «Файний пекар», ПАБ «Фортуна», 
ФОП Лапан Г. С., Митний пост «Чортків» 

3.19 Щомісячні засідання студентського наукового гуртка 
«Фінансова просвіта» 

Кафедра фінансів 
ім. С. І. Юрія, м. Тернопіль, 

лютий – грудень 2023 р., відп. – 
к.е.н., доц. Булавинець В. М. 

15 – 

3.20 Щомісячні засідання студентського наукового гуртка 
«Фіскальний аналітик» 

Кафедра фінансів 
ім. С. І. Юрія, м. Тернопіль, 

лютий – грудень 2023 р., відп. – 
к.е.н., доц. Ткачик Ф. П., к.е.н. 

Дмитрів В. І. 

20 – 

3.21 VII Науково-практична конференція молодих вчених і 
студентів «Інтелектуальні комп’ютерні системи та 

мережі» 

Кафедра комп’ютерної інженерії, м. 
Тернопіль, травень 2023 р., відп. – 

д.т.н. Березький О.М., к.т.н. Мельник 
Г.М. 

60 – 

 

 
Проректор з наукової роботи                                                                  Зеновій-Михайло ЗАДОРОЖНИЙ 

  


