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№ з/п Тема 
заходу 

Факультет (навчально-науковий інститут, кафедра), 
відповідальний за проведення, адреса, телефон, е-mail 

Місто 
та дата 

проведення 

Кількість 
учасників 

Міністерства, відомства 
або установи, що є співорганізаторами 

заходу 

1 2 3 4 5 6 

1. Міжнародні наукові конференції 

1.1 2023 13th International 
Conference on 

“Advanced Computer 
Information Technologies” 

(ACIT’2023) 

1. Факультет комп’ютерних інформаційних технологій 
ЗУНУ, вул. Олени Теліги 8, Тернопіль, 46003, тел. 8(0352) 

51-75-48, workshopACIT@gmail.com 
2. Wroclaw University of Economics and Business 

ul. Komandorska 118-120 53-345 Wrocław phone: +48 71 36 
80 100 fax: +48 71 36 72 778 e-mail: kontakt@ue.wroc.pl 

Вроцлав, 
Польща, 21-23 

вересня 2023 р. 

300 Wroclaw University of Economics and 
Business, Poland 

University of South Bohemia, Czech Republic 
Deggendorf Institute of Technology, Germany 
Catholic University in Ružomberok, Slovakia 

Wroclaw University of Economics and Business 

1.2 The 12th IEEE International 

Conference on Intelligent Data 

Acquisition and Advanced 

Computing Systems: 

Technology and Applications 

Кафедра інформаційно-обчислювальних систем і 

управління  

Дортмунд, 

Німеччина  

6-9 вересня 

2023 року 

150  Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова 

НАН України  

1.3 II Міжнародна науково-
практична конференція 

«Психосоціальні ресурси 
особистісного та соціального 

розвитку в епоху глобалізації» 

Соціально-гуманітарний факультет, кафедра психології та 
соціальної роботи. Відповідальний – д.психол.н. Гірняк 

А.Н.,  м. Тернопіль, пр-т Ст.Бандери, 70/87. 
Тел. 0961063505 E-mail: Girand@ukr.net 

Тернопіль, 
листопад 2023 

р. 

150 Міністерство освіти і науки України 

1.4 V Міжнародна науково‒
практична конференція 

«Інновації в освіті: реалії та 
перспективи розвитку» 

Кафедра освітології і педагогіки 
Відповідальний: Ребуха Лілія Зіновіївна, завідувачка 

кафедри освітології і педагогіки, доктор педагогічних наук, 
професор 

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

liliya_rebukha@ukr.net 

Тернопіль, 
травень 2023 р. 

100 Міністерство освіти і науки України, 
Управління освіти і науки Тернопільської 

обласної державної адміністрації, 
Управління освіти і науки Тернопільської 

міської ради, 
Західноукраїнський національний 

університет, 
Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка, 
Тернопільський обласний комунальний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 
Тернопільський національний медичний 

університет імені І. Я. Горбачевського, 

mailto:Girand@ukr.net


Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя, 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України,  

Хмельницький національний університет, 
Мукачівський державний університет, 

Ужгородський національний університет, 
Закарпатський Угорський інститут ім. 

Ференца Ракоці ІІ; а також закордонні 
партнери – Юньнаньский національний 

університет (Китай), Віденська вища 
педагогічна школа (Австрія), Гамбурзький 

університет (Німеччина), Жешувський 
університет (Польща), Університет Мармара 

(Туреччина) 

1.5 VІ Міжнародна науково‒
практична конференція 

«Інновації в освіті: реалії та 
перспективи розвитку» 

Кафедра освітології і педагогіки 
Відповідальний: Ребуха Лілія Зіновіївна, завідувач кафедри 

освітології і педагогіки, доктор педагогічних наук, 
професор 

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

liliya_rebukha@ukr.net 

Тернопіль, 
листопад 2023 

р. 

100 Міністерство освіти і науки України, 
Управління освіти і науки Тернопільської 

обласної державної адміністрації, 
Управління освіти і науки Тернопільської 

міської ради, 
Західноукраїнський національний 

університет, 
Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка, 
Тернопільський обласний комунальний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 
Тернопільський національний медичний 

університет імені І. Я. Горбачевського, 
Тернопільський національний технічний 

університет імені Івана Пулюя, 
Національний університет біоресурсів і 

природокористування України,  
Хмельницький національний університет, 

Мукачівський державний університет, 
Ужгородський національний університет, 

Закарпатський Угорський інститут ім. 
Ференца Ракоці ІІ; а також закордонні 

партнери – Юньнаньский національний 
університет (Китай), Віденська вища 

педагогічна школа (Австрія), Гамбурзький 
університет (Німеччина), Жешувський 



університет (Польща), Університет Мармара 
(Туреччина) 

1.6 XIth scientific conference 
"Innovative solutions for 

managing the economy in an 
international crisis scenario" 

Кафедра економіки та економічної теорії,  
корп. №11, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 

тел. 47-50-50 kaf_et@wunu.edu.ua 

Sarajevo, Bosnia, 
and 

Herzegovina, 
May 26, 2023 

100 Oikos Institut, EEN, FBT Budva 

1.7 Нові моделі освітньої 
парадигми 

Соціально-гуманітарний факультет, бульвар Шевченка, , 
Відповідальний: Лілія Зіновіївна, завідувач кафедри 

освітології і педагогіки, доктор педагогічних наук, 
професор, 46000, Тернопіль, бульвар Шевченка,  9, 

+380(97)4259866, liliya_rebukha@ukr.net 

Тернопіль, 
травень, 
2023 р.  

100 - 

1.8 Новітня парадигма сучасної 
лінгвістики, іншомовної 
комунікації та методики 

(online) 

ННІМЕВ ім. Б. Д. Гаврилишина, кафедра іноземних мов та 
ІКТ, Крайняк Л.К., kaf.inozemnuh.mov @gmail.com 

Тернопіль, Львівська, 11 

Тернопіль, 
листопад 

100 університет Мармара (Стамбул, Туреччина), 
Віденська вища педагогічна школа (Австрія), 
Німеччина (DAAD), Польща (Академія WSB, 
Домброва Горніча), Нідерландська бізнес-

академія (Нідерланди). 

1.9 Перспективи індустрії 
гостинності та міжнародного 
бізнесу: світові тенденції та 

національні пріоритети 

ННІМЕВ ім. Б.Д.Гаврилишина, кафедра міжнародного 
туризму та готельного бізнесу, Гугул О.Я., вул. м. 

Тернопіль, Львівська, 11, o.gugul@wunu.edu.ua телефон: 
47-50-75 

Тернопіль 
11-12 травня 

2023 р. 
 

100 ЗУНУ 

1.10 Підприємництво та логістика 
в умовах сучасних викликів 

 
 
 

Кафедра підприємництва і торгівлі, 
Собко О.М., 

майдан Перемоги, 3 
тел. 13-107 

050 377 91 20 
e-mail: pt@wunu.edu.ua 

Тернопіль 
25-27.05. 2023 

р. 

150 Міністерство освіти і науки України; 
Західноукраїнський національний 

університет; Катовіцький економічний  
університет (Польща); Гданський 

економічний університет (Польща); 
Познанський економічний університет 

(Польща); Університет Паннонія (Угорщина); 
Дрезденський технічний університет 
(Німеччина); Кошицький  технічний  

університет (Словаччина); Південночеський 
університет в Будойовіце (Чехія); 

Карпатський відділ  Державної регуляторної 
служби України; ГО «Партнерство» 

1.11 Соціальні, економіко-правові 
та фінансові виклики в умовах 

глобальних трансформацій 

ННІМВ ім. Б.Д. Гаврилишина, кафедра міжнародних 
відносин та дипломатії, Тулай О.І., Тернопіль, Львівська, 11 

Тернопіль, ЗУНУ 
травень 2023 р. 

150 Вища школа економіки та менеджменту в 
Братиславі 

1.12 Україна в умовах 
реформування правової 

системи: сучасні реалії та 
міжнародний досвід 

Західноукраїнський національний університет 
Юридичний факультет 

Кафедра конституційного, адміністративного та 
фінансового права 

Тернопіль, 
квітень, 2023 р. 

40 - 

mailto:kaf.inozemnuh.mov@gmail.com


(м. Тернопіль, вул. Микулинецька 46а) 

2. Всеукраїнські наукові конференції 

2.1 Всеукраїнська науково-
практична інтернет-

конференція з міжнародною 
участю «Актуальні проблеми 
менеджменту та публічного 

управління в умовах сучасних 
викликів» 

Кафедра менеджменту, публічного управління та 
персоналу, відп. за проведення Шкільняк М.М., 

Tелефон/факс: +38 (0352) 47 50 50* 13-315 
майдан Перемоги, 3,  

mychailo.shkilnyak@ wunu.edu.ua 

Тернопіль, 
квітень 2023 р. 

100 ЗУНУ, Тернопільська обласна державна 
адміністрація, Тернопільська міська рада 

2.2 Дев’яті Всеукраїнські наукові 
читання пам’яті проф. 

С. І. Юрія 

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія, 
Відп. за проведення – 
доц. Булавинець В. М., 

ауд. 1412, корп. № 1 
вул. Львівська, 11, м. Тернопіль 

телефон: (096) 17-88-984 
o.kyrylenko@ wunu.edu.ua 

v.bulavynets@ 
wunu.edu.ua 

Тернопіль, 
листопад 
2023 року 

50 - 

2.3 Карта молодіжних 
громадських об’єднань 
Тернопільської міської 

територіальної громади 

НІНМВ ім. Б. Гаврилишина, кафедра політології та 
філософії, Центр політологчних студій ЗУНУ 

тел. 0673198189, 
е-mail miroslava1973@gmail.com 

Тернопіль 
січень 

100 Тернопільсьа обл. та міська рада, 
Тернопільське Обласне Відділення 

Міжнародного Центру впровадження 
програм ЮНЕСКО,  ГО «Бюро аналізу 

політики», 

2.4 Актуальні проблеми 
корпоративних фінансів, 

фінансового та страхового 
ринку в Україні 

Кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу, 
ЗУНУ, а.11305, корп. №11, вул. Львівська, 11, 

м. Тернопіль, тел. 47-50-50*10-139 kaf_fshs@wunu.edu.ua 

Тернопіль, 
травень, 
2023 р. 

50  

3. Наукові семінари 

3.1 V Міжнародний спецсемінар 
до Міжнародного дня 

інвалідів 

ННІМВ ім. Б.Д. Гаврилишина, кафедра міжнародних 
відносин та дипломатії 

Тернопіль, ЗУНУ 
грудень 2023 р. 

75 Вища школа економіки та менеджменту в 
Братиславі 

3.2 Бренд міст та територій ФЕУ (кафедра маркетингу), Процишин Ю.Т., м.Тернопіль, 
вул.Львівська, 10, ptm@wunu.edu.ua 

Тернопіль, 
дистанційна 

участь, травень 
2023 

20 - 

mailto:mychailo.shkilnyak@%20wunu.edu.ua
mailto:miroslava1973@gmail.com


3.3 Імплементація досвіду країн 
ЄС у сфері інноваційного 

підприємництва, торгівлі та 
логістики у функціонування 

бізнес-сектору України 
 
 

кафедра підприємництва і торгівлі, 
Собко О.М., 

майдан Перемоги, 3 
тел. 13-107 

050 377 91 20 
e-mail: pt@wunu.edu.ua 

м. Тернопіль 
21.04.2022 р. 

60 Міністерство освіти і науки України, 
Познанський економічний університет 
(Польща), Вроцлавський економічний 

університет (Польща), Катовіцький 
економічний  університет (Польща), 
Гданський економічний університет 

(Польща), Департамент стратегічного 
розвитку міста Тернопільської міської ради 

3.4 Ініціативні дії в молодіжному 
середовищі та їх вплив на 

розвиток демократії в Україні 

НІНМВ ім. Б. Гаврилишина, кафедра політології та 
філософії, Центр політологічних студій ЗУНУ 

Тел.. 0672567940 

Тернопіль 
березень 

80 - 

3.5 Проблемно-наукова 
конференція «Автоматизація 
та комп’ютерно-інтегровані 

технології» (АКІТ-2022) 

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем 
Сегін А.І. 

м.Тернопіль О.Теліги, 8 
тел.23-60-41 

Тернопіль 
лютий 2023 

60 Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу 

Національний транспортний університет 
Національного університету водного 

господарства та природокористування 
Надвірнянський коледж НТУ 

3.6 Використання інноваційних 
технологій під час 

проведення лекційних та 
практичних занять 

Західноукраїнський національний університет, Юридичний 
факультет, Кафедра кримінального права та процесу 

(м. Тернопіль, вул. Микулинецька 46а) 

Тернопіль, 
вересень 

2023 

10  

4. Круглі столи 

4.1 Адаптація маркетингових 
стратегій до воєнного часу. 

ННІМВ ім.Б.Д.Гаврилишина,  кафедра міжнародних 
економічних відносин, Тернопіль, жовтень 2023 р. 

Тернопіль, 
травень 

2023 

20 ЗУНУ 

4.2 Антикризові комунікації під 
час війни 

ФЕУ (кафедра маркетингу), Іванечко Н.Р., м.Тернопіль, 
вул.Львівська, 10, ptm@wunu.edu.ua 

Тернопіль, 
дистанційна 

участь, квітень 
2023 

40 - 

4.3 Круглий стіл з міжнародною 
участю «Публічне управління 

процесами післявоєнного 
оновлення України» 

кафедра менеджменту, публічного управління та 
персоналу 

Тернопіль, 
ЗУНУ, 

березень 
2023 р. 

 

100 ЗУНУ, Тернопільська обласна державна 
адміністрація, Тернопільська міська рада, 

територіальні громади 

4.4 Круглий стіл з міжнародною 
участю «Сучасні виклики 
менеджменту в умовах 

діджиталізації економіки» 

кафедра менеджменту, публічного управління та 
персоналу 

Тернопіль, 
ЗУНУ, 
лютий 
2023 р. 

 

100 ЗУНУ, Тернопільська обласна державна 
адміністрація, Тернопільська міська рада 

4.5 Маркетингові дослідження в 
оцінці доступності послуг для 

ФЕУ (кафедра маркетингу), Борисова Т.М., м.Тернопіль, 
вул.Львівська, 10, ptm@wunu.edu.ua 

Тернопіль, 
дистанційна 

40 ТМЖК 
«Відродження нації» 



людей з обмеженими 
можливостями 

участь, січень 
2023 

4.6 Розвиток комунікативних 
компетентностей особистості 

Кафедра освітології і педагогіки 
Відповідальний: Ребуха Лілія Зіновіївна, завідувач кафедри 

освітології і педагогіки, доктор педагогічних наук, 
професор 

46000, Тернопіль, бульвар Шевченка,  9, 
+380(97)4259866, liliya_rebukha@ukr.net 

Тернопіль, 
червень 
2023 р. 

20 Управління освіти і науки Тернопільської 
обласної державної адміністрації 

(Тернопіль, Україна); 
Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка 
(Тернопіль, Україна); 

Кафедра інформаційної та соціокультурної 
діяльності соціально-гуманітарного 

факультету ЗУНУ 

4.7 Рольова гра «Агора»: 
Демократична процедура 

прийняття закону у ВРУ 

НІНМВ ім. Б. Гаврилишина, кафедра політології та 
філософії, Центр політологічних студій ЗУНУ 

тел. 0673198189, 
е-mailmiroslava1973@gmail.com 

Тернопіль 
квітень 

 НАУКМА, Тернопільська обласна та міська 
рада 

4.8 Туристичний, готельний та 
ресторанний бізнес в умовах 

війни 

ННІМЕВ ім. Б.Д.Гаврилишина, кафедра міжнародного 
туризму та готельного бізнесу, Гугул О.Я. 

ЗУНУ, м. 
Тернопіль 

3-4 березня 
2023р 

25 - 

4.9 Формування компетентнісних 
складових освітньої програми 

підготовки бакалаврів за 
спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» 

 
 
 

кафедра підприємництва і торгівлі, 
Бойчик І.М., 

майдан Перемоги, 3 
тел. 13-108 

068 515 92 95 
e-mail: pt@wunu.edu.ua 

м. Тернопіль 
08.06.2022 р. 

60 Міністерство освіти і науки України, 
Київський національний університет 

ім. Т. Г. Шевченка, Львівський торговельно-
економічний університет, Поліський 

національний університет, Івано-
Франківський  національний технічний 

університет нафти та газу, Вроцлавський 
економічний університет (Польща), 

Познанський економічний університет 
(Польща) 

5. Внутріуніверситетські наукові заходи 

5.1. Наукові конференції 

5.1.1 Актуальні проблеми 
глобалізованого світу 

Івано-Франківський навчально-науковий інститут 
менеджменту ЗУНУ, кафедра міжнародної економіки, 

маркетингу і менеджменту, Білецька І.М., 
i.biletska@wunu.edu.ua; кафедра управління та 

адміністрування, Алексеєнко Л.М., 
l.alekseienko@wunu.edu.ua 

м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32, тел. (0342) 75-
46-22, ifnnim@wunu.edu.ua 

м. Івано-
Франківськ, 

жовтень 
2023 р. 

100 - 

mailto:miroslava1973@gmail.com
mailto:i.biletska@wunu.edu.ua
mailto:l.alekseienko@wunu.edu.ua
tel:+380342754622
tel:+380342754622
mailto:ifnnim@wunu.edu.ua


5.1.2 Митна політика України на 
сучасному етапі 

Чортіквський навчально-науковий інститут підприємництва 
і бізнесу, Кафедра фундаментальних та спеціальних 

дисциплін, м. Чортків 

м. Чортків 
травень 

2023 

40 ФОП Лапан Г. С. 
Митний пост «Чортків» 

5.1.3 Сучасні детермінанти 
соціально-економічного 

розвитку 

Івано-Франківський навчально-науковий інститут 
менеджменту ЗУНУ, кафедра міжнародної економіки, 

маркетингу і менеджменту, Білецька І.М., 
i.biletska@wunu.edu.ua; кафедра управління та 

адміністрування, Алексеєнко Л.М., 
l.alekseienko@wunu.edu.ua 

м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32, тел. (0342) 75-
46-22, ifnnim@wunu.edu.ua 

м. Івано-
Франківськ, 

травень 
2023 р. 

100 - 

5.1.4 Сучасні тренди, тенденції та 
глобальні виклики епохи 

Постмодерну 

кафедра політології та філософії, Центр політологічних 
студій ЗУНУ, тел. 0974015921 

Тернопіль 
травень 

 НІНІМЕВ ім. Б. Гаврилишина 

5.1.5 Тенденції та перспективи 
розвитку міжнародного права 

у ХХІ ст. 

Кафедра міжнародного права та міграційної політики Тернопіль, 
листопад 2023 

20 - 

5.1.6 Теорії організації в контексті 
лідерства в воєнний період 

ННІМВ ім.Б.Д.Гаврилишина,  кафедра міжнародних 
економічних відносин, Тернопіль, жовтень 2023 р. 

Тернопіль, 
жовтень 2023 

25 ЗУНУ 

5.2. Наукові семінари 

5.2.1 Взаємозв’язок потреб, 
спонукань, цілей і винагород 

персоналу в процесі мотивації 
праці 

ВННІЕ ЗУНУ , кафедра економіки обліку та оподаткування, 
зав. кафедри Пилявець В.М., м. Вінниця, вул. Гонти, 37, 

тел. 55-32-28, (0432) 55-49-55 vnnie.epik@gmail.com 

ВННІЕ ЗУНУ, 
лютий 2023 

року 

30 - 

5.2.2 Забезпечення якості вищої 
освіти в умовах воєнного 

стану 

Кафедра міжнародного права та міграційної політики Лютий, 2023 15 - 

5.2.3 Інноваційний потенціал 
розвитку підприємств 

ВННІЕ ЗУНУ, кафедра економіки обліку та оподаткування, 
зав. кафедри Пилявець В.М., м. Вінниця, вул. Гонти, 37, 

тел. 55-32-28, (0432) 55-49-55 vnnie.epik@gmail.com 

ВННІЕ ЗУНУ, 
червень 2023 

року 

30 - 

5.2.4 Інтродукція новітніх сортів 
енергетичних культур 

Шувар А.М. м.Тернопіль  - 

5.2.5 Класифікаційні й 
амортизаційні аспекти обліку 

нематеріальних активів 

ВННІЕ ЗУНУ, кафедра економіки обліку та оподаткування, 
зав. кафедри Пилявець В.М., 

м. Вінниця, вул. Гонти, 37, 
тел. 55-32-28, (0432) 

55-49-55 
vnnie.epik@gmail.com 

ВННІЕ ЗУНУ, 
квітень 2023 

року 

30 - 

5.2.6 Методи визначення 
багатоканальної матриці 
Хеммінгової віддалі між 

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем Кафедра СКС, 
травень 2023 

9 - 

mailto:i.biletska@wunu.edu.ua
mailto:l.alekseienko@wunu.edu.ua
tel:+380342754622
tel:+380342754622
mailto:ifnnim@wunu.edu.ua
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інформаційними даними 
природоохоронних об’єктів 

5.2.7 Методи кореляційного 
опрацювання сигналів в 
полярних координатах 

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем Кафедра СКС, 
березень 2023 

9 - 

5.2.8 Науковий семінар 
«Особливості корпоративної 
соціальної відповідальності в 

умовах воєнного стану» 

Кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу, 
ЗУНУ, а.11305, корп. №11, вул. Львівська, 11, 

м. Тернопіль, тел. 47-50-50*10-139 
kaf_fshs@wunu.edu.ua 

Тернопіль, 
квітень, 
2023 р. 

30 - 

5.2.9 Науковий семінар 
«Особливості функціонування 

ринку банківських послуг в 
умовах воєнного стану в 

Україні». 

Кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу, 
ЗУНУ, а.11305, корп. №11, вул. Львівська, 11, 

м. Тернопіль, тел. 47-50-50*10-139 
kaf_fshs@wunu.edu.ua 

Тернопіль, 
жовтень, 
2022 р. 

30 - 

5.2.10 Науковий семінар 
«Особливості функціонування 

страхового ринку в умовах 
воєнного стану» 

Кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу, 
ЗУНУ, а.11305, корп. №11, вул. Львівська, 11, 

м. Тернопіль, тел. 47-50-50*10-139 
kaf_fshs@wunu.edu.ua 

Тернопіль, 
жовтень, 
2022 р. 

30 - 

5.2.11 Науковий семінар «Сучасні 
тенденції страхового ринку та 

роль НБУ в його 
регулюванні». 

Кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу, 
ЗУНУ, а.11305, корп. №11, вул. Львівська, 11, 

м. Тернопіль, тел. 47-50-50*10-139 
kaf_fshs@wunu.edu.ua 

Тернопіль, 
жовтень, 
2022 р. 

30 - 

5.2.12 Науковий семінар 
«Фінансування соціальних 

допомог у період військового 
стану» 

Кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу, 
ЗУНУ, а.11305, корп. №11, вул. Львівська, 11, 

м. Тернопіль, тел. 47-50-50*10-139 
kaf_fshs@wunu.edu.ua 

Тернопіль, 
жовтень, 
2022 р. 

30 - 

5.2.13 Науковий семінар Соціальні 
ризики як підстава 

виникнення права на 
соціальний захист і соціальне 

забезпечення 

Кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу, 
ЗУНУ, а.11305, корп. №11, вул. Львівська, 11, 

м. Тернопіль, тел. 47-50-50*10-139 
kaf_fshs@wunu.edu.ua 

Тернопіль, 
жовтень, 
2022 р. 

30 - 

5.2.14 Неформальна освіта як 
інструмент розвитку 

додаткових професійних 
можливостей 

Кафедра цивільного права та процесу, Слома Валентина 
Миколаївна,  вул. Микулинецька, 46 А м. Тернопіль, 

0679453210 sloma_valya@ukr.net 

Тернопіль, 
лютий, 
2023 р. 

20 - 

5.2.15 Об’єкт, предмет, метод і 
завдання освітології як 

інтегрального наукового 
напряму 

Кафедра освітології і педагогіки 
Відповідальний: Ребуха Лілія Зіновіївна, завідувач кафедри 

освітології і педагогіки, доктор педагогічних наук, 
професор,  46000, Тернопіль, бульвар Шевченка,  9, 

+380(97)4259866, liliya_rebukha@ukr.net 

Тернопіль, 
квітень 
2023 р. 

25 Управління освіти і науки Тернопільської 
обласної державної адміністрації 

(Тернопіль, Україна); 
Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка 
(Тернопіль, Україна); 



Кафедра психології та соціальної роботи 
соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ 

5.2.16 Основні заходи для 
забезпечення розвитку 

інфраструктури відкритих 
даних 

ВННІЕ ЗУНУ, кафедра економіки обліку та оподаткування, 
зав. кафедри Пилявець В.М., м. Вінниця, вул. Гонти, 37, 

тел. 55-32-28, (0432) 55-49-55 vnnie.epik@gmail.com 

ВННІЕ ЗУНУ, 
березень 2023 

року 

30 - 

5.2.17 Проблеми фінансування 
бюджетного дефіциту в 

умовах війни в Україні та 
шляхи їх подолання 

ВННІЕ ЗУНУ, кафедра фінансів, банківської справи та 
страхування; Бей С. О; м. Вінниця, вул. Гонти, буд.37; 

(0432) 55-32-29, s.bei@wunu.edu.ua 

м. Вінниця, 
березень, 2023 

30 - 

5.2.18 Проведення майстер класу 
для сприяння підвищенню та 

якісному забезпеченню 
проведення навчальних 

занять 

Західноукраїнський національний університет, Юридичний 
факультет, Кафедра кримінального права та процесу 

(м. Тернопіль, вул. Микулинецька 46а) 

Тернопіль 
Листопад 

2023 

10 - 

5.2.19 Соціальна складова обліку та 
її використання в аудиті 

ВННІЕ ЗУНУ, кафедра економіки обліку та оподаткування, 
зав. кафедри Пилявець В.М., 

м. Вінниця, вул. Гонти, 37, 
тел. 55-32-28, (0432) 

55-49-55 
vnnie.epik@gmail.com 

ВННІЕ ЗУНУ, 
травень 2023 

року 

30 - 

5.2.20 Соціально відповідальна 
поведінка суб’єктів бізнесу на 

неокупованих територіях 
України в умовах війни 

Івано-Франківський навчально-науковий інститут 
менеджменту ЗУНУ, 

кафедра міжнародної економіки, маркетингу і 
менеджменту, 
Білецька І.М., 

i.biletska@wunu.edu.ua; 
м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32, тел. (0342) 75-

46-22, 
ifnnim@wunu.edu.ua 

Івано-
Франківськ, 

березень 2023 
р. 

30 - 

5.2.21 Стан та проблеми 
впровадження цифровізаціі 
на підприємствах малого і 

середнього бізнесу в україні 

ВННІЕ ЗУНУ, кафедра економіки обліку та оподаткування, 
зав. кафедри Пилявець В.М., 

м. Вінниця, вул. Гонти, 37, 
тел. 55-32-28, (0432) 

55-49-55 
vnnie.epik@gmail.com 

ВННІЕ ЗУНУ, 
червень 2023 

року 

30 - 

5.2.22 Структурні рішення 
прискорювачів операцій 

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем Кафедра СКС, 
квітень 2023 

9 - 

5.2.23 Цифрові технології в 
автотранспортній галузі 

Транспорту і логістики, Попович Павло Васильович Тернопіль 
ЗУНУ 

30 - 

mailto:vnnie.epik@gmail.com
mailto:i.biletska@wunu.edu.ua
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5.2.24 Щомісячні наукові семінари 
кафедри фінансів ім. С. І. Юрія 

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія, Відп. за проведення – 
доц. Сидор І. П., ауд. 11301, корп. № 11 

вул. Львівська, 11, м. Тернопіль телефон: 47-50-50*11-328 
Внутр. телефон: 11-328 irunasudor@gmail.com 

м. Тернопіль, 
січень – грудень 

2023 року 

35 - 

5.3. Круглі столи 

5.3.1 Актуальні питання 
соціального страхування та 
пенсійного забезпечення 
громадян в Україні та світі 

Кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу, 
ЗУНУ, а.11305, корп. №11, вул. Львівська, 11, 

м. Тернопіль, тел. 47-50-50*10-139 
kaf_fshs@wunu.edu.ua 

Тернопіль, 
березень, 

2023 р. 

50 - 

5.3.2 Актуальні проблеми і 
глобальні тренди сучасного 

банківського бізнесу 

Кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу, 
ЗУНУ, а.11305, корп. №11, вул. Львівська, 11, 

м. Тернопіль, 
тел. 47-50-50*10-139 

kaf_fshs@wunu.edu.ua 

Тернопіль, 
травень, 
2023 р. 

50 - 

5.3.3 Актуальні проблеми 
міжнародних відносин у 

міждисциплінарному 
дискурсі: цикл семінарів із -

серії «Сучасна Наука» 

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

м. Тернопіль, 
ЗУНУ 

впродовж 
2023 р. 

– – 

5.3.4 Вступ України до НАТО: реалії 
та перспективи в умовах 

війни 

кафедра управління та адміністрування, 
Алексеєнко Л.М., l.alekseienko@wunu.edu.ua 

м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32, тел. (0342) 75-
46-22, ifnnim@wunu.edu.ua 

Івано-
Франківськ, 

квітень 2023 р. 

30 - 

5.3.5 Домашнє насильство під час 
війни: виклики нових реалій 

ПГД ВННІЕ ЗУНУ, Світлак І.І. 
prep.vnnie@gmail.com 

жовтень 2023 р. 50 сектор правової інформації Вінницької ОУНБ 
ім. К.А. Тімірязєва 

5.3.6 Екологічні галузеві проблеми: 
ідентифікація й технології 

розв’язання. 

Навчально-науковий інститут інноватики, 
природокористування та інфраструктури, Кафедра екології 

та охорони здоров’я, Бицюра Л.О. 

Тернопіль, 
квітень 

2023 

до 20 - 

5.3.7 Екологобезпечні громади: 
кращі вітчизняні та зарубіжні 

практики. 

Навчально-науковий інститут інноватики, 
природокористування та інфраструктури, Кафедра екології 

та охорони здоров’я, Бицюра Л.О. 

Тернопіль, 
січень 
2023 

до 20 - 

5.3.8 Інтелектуа 
льна власність: потенціал 

відновлення України 

Кафедра цивільного права і процесу, Зайцева-Калаур Інна 
В’ячеславівна, вул. Микулинецька 46 а,  м. Тернопіль, 

0964267047 Innavzk@gmail.com 

Тернопіль 
жовтень, 
2023 р. 

30 - 

5.3.9 Інтелектуальний брейн-ринг з 
праваприродокористування 

Кафедра цивільного права і процесу,  Зигрій Ольга 
Володимирівна, Микулинецька 46 А, м. Тернопіль 

0974329705 zigrjj@ukr.net 

Тернопіль 
жовтень, 

2023 р 

30 - 

5.3.10 Круглий стіл до тижня права Західноукраїнський національний університет,  
Юридичний факультет, Кафедра конституційного, 

адміністративного та фінансового права 

Тернопіль 
грудень, 2023 р. 

20 - 
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5.3.11 Майстер-клас «Застосування 
норм спадкового права в 
нотаріальній практиці» 

Кафедра цивільного права і процесу,  Микулинецька 46 А 
Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна, м. Тернопіль 

0677228411 lukru@ukr.net 
 

Тернопіль 
травень, 2023р 

40 - 

5.3.12 Облік і оподаткування в 
умовах соціально-

економічних викликів 

Кафедра обліку і оподаткування, 46020, м. Тернопіль, вул. 
Львівська, 11, тел. (0352) 47-50-50, е-mail: 

koais2411@gmail.com 

Тернопіль, 
травень 2023 р. 

50 - 

5.3.13 Отримання екологічно 
безпечної продукції в 

інтенсивних технологіях 

Кафедра агробіотехнологій, Шувар А.М. м.Тернопіль  - 

5.3.14 Параметри та засоби 
розвязання проблем безпеки 

дорожнього руху в межах 
міської агломерації 

Транспорту і логістики, Попович Павло Васильович Тернопіль 
ЗУНУ 

30 - 

5.3.15 Підвищення кваліфікації 
управління закладами освіти 

як ключове завдання у 
розвитку національної освіти 

Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва 
і бізнесу, Кафедра фундаментальних та спеціальних 

дисциплін, м. Чортків 

м. Чортків, 
квітень 2023 

20-25 - 

5.3.16 Практичний тренінг 
«Підготовка негаторного 

позову» 

Кафедра цивільного права і процесу,  Майка Наталія 
Володимирівна, вул. Микулинецька 46 а,  0979245053 

n.maika_law@meta.ua 

Тернопіль 
квітень, 
2023 р. 

50 - 

5.3.17 Проблема ефективності 
сучасного міжнародного 

права 

Кафедра міжнародного права та міграційної політики Березень, 2023 20 - 

5.3.18 Проблемні питання 
корпоративного 
законодавства 

Кафедра цивільного права та процесу,  Бутрин-Бока 
Наталія Степанівна,  вул. Микулинецька, 46 А м. Тернопіль, 

0686796055 bbnata2017@gmail.com 

Тернопіль 
квітень, 
2023 р. 

30 - 

5.3.19 Проблемні питання 
укладення, виконання, зміни 

та розірвання 
договору 

Кафедра цивільного права і процесу, Труфанова Юлія 
Владиславівна, вул. Микулинецька, 46 А м. Тернопіль, 

0988911289, trufanovayaliia@gmail.com 

Тернопіль 
березень, 

2023 р. 

30 - 

5.3.20 Розвиток психологічної 
служби м. Чорткова: пошук 

ресурсів 

Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва 
і бізнесу, Кафедра фундаментальних та спеціальних 

дисциплін, м. Чортків 

м. Чортків 
травень 

2023 

20 Чортківський районний центр соціальної 
реабілітації «Дім милосердя», 

КУТОР центр психологічної допомоги 
Тернопільської обласної ради ради 

«Родинний затишок» 

5.3.21 Роль Йосифа Сліпого у 
формуванні національної 
ідентичності українського 

народу 

Соціально-гуманітарний факультет, Гомотюк О.Є. Тернопіль, 
листопад, 

2023 р. 

50 - 

mailto:n.maika_law@meta.ua
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5.3.22 Соціальна адаптація 
внутрішньо переміщених осіб 
до нових місця проживання 

кафедра управління та адміністрування, 
Алексеєнко Л.М., l.alekseienko@wunu.edu.ua 

м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32, тел. (0342) 75-
46-22, ifnnim@wunu.edu.ua 

Івано-
Франківськ, 

жовтень 2023 р. 

30 - 

5.3.23 Спеціальне пенсійне 
забезпечення та його 

реформування 

Кафедра цивільного права і процесу, 
Труфанова Юлія Владиславівна,  вул. Микулинецька, 46 А 

м. Тернопіль, 0988911289 trufanovayaliia@gmail.com 

Тернопіль 
жовтень, 

2023 р 

30 - 

5.3.24 Сучасний стан страхового 
ринку в Україні 

Кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу, 
ЗУНУ, а.11305, корп. №11, вул. Львівська, 11, 

м. Тернопіль, тел. 47-50-50*10-139 
kaf_fshs@wunu.edu.ua 

Тернопіль, 
квітень, 
2023 р. 

50 - 

5.3.25 Трансформація монетарної 
політики України у воєнний і 

повоєнний періоди 

ВННІЕ ЗУНУ, кафедра фінансів, банківської справи та 
страхування; Штефан Л. Б.; м. Вінниця, вул. Гонти, буд.37; 

(0432) 55-32-29, l.shtefan@wunu.edu.ua 

м. Вінниця, 
травень, 2023 

30 - 

5.3.26 Форум Лабораторії сімейного 
права на тему «Корпоративні 

права подружжя» 

Кафедра цивільного права та процесу,  Бутрин-Бока 
Наталія Степанівна,  вул. Микулинецька, 46 А м. Тернопіль, 

0686796055 bbnata2017@gmail.com 

Тернопіль 
травень, 2023 р 

20 - 

5.3.27 Цифрова трансформація 
банківських екосистем 

Кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу, 
ЗУНУ, а.11305, корп. №11, вул. Львівська, 11, 

м. Тернопіль, 
тел. 47-50-50*10-139 

kaf_fshs@wunu.edu.ua 

Тернопіль, 
листопад, 

2023 р. 

50 - 

 
 

Проректор з наукової роботи                                                                  Зеновій-Михайло ЗАДОРОЖНИЙ 
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