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    Форма 2 

План  

проведення студентських наукових конференцій, олімпіад, конкурсів, круглих столів  

у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

 

  Назва заходу Статус Кількість 

учасників 

Факультет, 

кафедри 

 

Термін 

проведення 

 

Відповідальні за 

проведення  

(декан, зав. 

кафедри) 

1. Круглий стіл: «Вплив пандемії 

COVID-19 на міжнародні 

економічні відносини: сучасні 

тенденції» 

 

Внутрішній 30 Факультет економіки,  

менеджменту та права, 

кафедра економіки та міжнародних 

відносин 

Лютий 

2021 р. 

Сікорська Л.О. 

Хачатрян В.В. 

  

 

2. 
Workshop «Сталий розвиток: 

усвідомлений вибір 

майбутнього» 

Внутрішній 30 Факультет економіки,  

менеджменту та права, 

кафедра менеджменту та 

адміністрування 

Лютий  

2021 р. 

Сікорська Л.О. 

Соколовська В.В. 

 

3. Круглий стіл «Цифрові 

трансформації в економіці» 

Внутрішній 30 Факультет економіки,  

менеджменту та права, 

кафедра економічної кібернетики та 

інформаційних систем 

Лютий 

2021 р. 

Сікорська Л.О. 

Ліщинська Л.Б. 

4. Круглий стіл «Сучасні 

тенденції розвитку обліку та 

аудиту в Україні» 

Внутрішній 30 Обліково-фінансовий факультет, 

кафедра обліку та оподаткування 

Лютий  

2021 р. 

Бондаренко В.М.  

Даценко Г.В. 

5. Круглий стіл «Регіональна 

фінансова політика: сучасний 

стан та вектори розвитку» 

Всеукраїнський 40 Обліково-фінансовий факультет, 

кафедра фінансів, 

Вінницький національний аграрний 

університет 

Поліський національний 

університет 

Лютий 

2020 р. 

Бондаренко В.М., 

Гнидюк І.В.   



6. Круглий стіл «Сучасні 

кулінарні тренди в 

ресторанному бізнесі» 

Внутрішній 30 Факультет торгівлі, маркетингу та 

сфери обслуговування, кафедра 

туризму та готельно-ресторанної 

справи 

Лютий  

2021 р. 

Гирич С.В.  

Чорна Н.М. 

 

7. VІ  форум-квест «Наука очима 

студентів ЗВО: теперішнє і 

майбутнє» 

Внутрішній  40 Факультети економіки, 

менеджменту та права; обліково-

фінансовий; торгівлі, маркетингу та 

сфери обслуговування,  

СНТ «ВАТРА» 

25 лютого 

2021 р. 

Сікорська Л.О 

Бондаренко В.М. 

Гирич С.В. 

Драпак Д.В. 

Кліщук Ю.О. 

8. VIІI   студентська науково-

практична  Інтернет-

конференція «Товарознавчі та 

маркетингові дослідження 

товарних ринків» 

Всеукраїнська 100 Факультет торгівлі, маркетингу та 

сфери обслуговування,  

кафедри маркетингу та реклами; 

товарознавства, експертизи та 

торговельного підприємництва, 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, 

Уманський національний 

університет садівництва,  

Вінницький фінансово- 

економічний університет 

26 лютого  

2021 р. 

Гирич С.В. 

Власенко І.Г. 

Поліщук І.І. 

 

9. VIІI  студентська науково-

практична Інтернет-

конференція «Світоглядні 

трансформації особистості 

студента ЗВО: філософські, 

соціально-правові, мовознавчі  

та здоров'яформуючі аспекти» 

Внутрішня 60 Факультети економіки, 

менеджменту та права; обліково-

фінансовий; торгівлі, маркетингу та 

сфери обслуговування,  

кафедри права; іноземної філології 

та перекладу; фізичного виховання 

та спорту   

24 лютого 

2021 р. 

Сікорська Л.О. 

Бондаренко В.М. 

Гирич С.В. 

Іваницька Н.Б. 

Сухоребра Т.І. 

Сальникова С.В. 

 

10. Конкурс на кращий переклад 

фахового тексту з елементами 

аналітичного аналізу 

Внутрішній 30 Обліково-фінансовий факультет, 

кафедра іноземної філології та 

перекладу 

Березень 

2021 р. 

Бондаренко В.М. 

Іваницька Н.Б. 

 

11. Круглий стіл «Вплив занять з 

різних видів спорту на 

фізичний стан студентської 

молоді» 

Всеукраїнський 40 Факультет торгівлі, маркетингу та 

сфери обслуговування, 

кафедра фізичного виховання та 

спорту, 

Березень  

2021 р. 

Гирич С.В. 

Сальникова С.В. 

 



Вінницький державний 

педагогічний університет  

ім. М. Коцюбинського, 

Вінницький національний 

медичний університет  

ім. М. Пирогова 

12. Конкурс студентських 

наукових робіт «Фінанси, 

облік та оподаткування: 

сучасні тренди та виклики» 

Всеукраїнський 20 Обліково-фінансовий факультет, 

кафедри  фінансів, 

обліку та оподаткування 

  

Квітень  

2021 р. 

Бондаренко В.М. 

Гнидюк І.В.  

Даценко Г.В. 

 

13. Круглий стіл 

«Онлайн платформи у 

викладанні іноземних мов: 

досягнення і виклики»  

Всеукраїнський 40 Обліково-фінансовий факультет, 

кафедра іноземної філології та 

перекладу ВТЕІ КНТЕУ, 

Вінницький національний 

технічний університет,  

Вінницький національний 

аграрний університет, 

Вінницький національний 

медичний університет  

ім. М. Пирогова, 

Вінницький державний 

педагогічний університет  

ім. М. Коцюбинського 

Квітень 

2021 р. 

Бондаренко В.М. 

Іваницька Н.Б. 

14. Круглий стіл «Значення 

міжнародної стандартизації для 

розвитку торговельно-

економічних зв’язків  між 

країнами» 

 

Внутрішній 20 Факультет торгівлі, маркетингу та 

сфери обслуговування, 

кафедра товарознавства, експертизи 

та торговельного підприємництва,   

ДП «Вінницястандартметрологія» 

Квітень 

2021 р. 

Гирич С.В. 
Власенко І.Г. 

 

15. Конкурс з веб-дизайну та 

комп’ютерної графіки 

Внутрішній 15 Факультет економіки,  

менеджменту та права, 

кафедра економічної кібернетики та 

інформаційних систем 

Квітень  

2021р. 

Сікорська Л.О. 

Ліщинська Л.Б. 

 

16. X  Всеукраїнська науково-

практична студентська 

конференція «Актуальні 

Всеукраїнська 200 Міністерство освіти і науки 

України, 

Київський національний 

23 квітня 

2021 р. 

Мартинова Л.Б. 

Бондар С.Д. 

Драпак Д.В. 



проблеми ефективного 

соціально-економічного 

розвитку України: пошук 

молодих» 

торговельно-економічний 

університет, 

  Вінницький торговельно-

економічний інститут КНТЕУ, 

СНТ  «ВАТРА»  

Кліщук Ю.О. 

 

17. Конкурс бізнес – планів 

«Студентський Start - up» 

Внутрішній 30 Факультет економіки,  

менеджменту та права, 

 кафедра економіки та  

міжнародних відносин 

Квітень 

2021 р. 

Сікорська Л.О. 

Хачатрян В.В. 

 

18. Науковий семінар «Шляхи 

спрощення  митних процедур 

при експорті-імпорті товарів» 

 

Внутрішній 15 Факультет торгівлі, маркетингу та 

сфери обслуговування, 

кафедра товарознавства, експертизи 

та торговельного підприємництва 

Травень 

2021 р. 

Гирич С.В., 

Власенко І.Г. 

 

19. Workshop «Правові засади 

академічної доброчесності та 

протидії академічному плагіату» 

Внутрішній 30 Факультет економіки,  

менеджменту та права,  

кафедра права   

Вересень 

2021 р. 

Сікорська Л.О. 

Сухоребра Т.І. 

 

20. Конкурс «Маркетингові 

інновації - 2021» до 

професійного свята Дня 

маркетолога 

Внутрішній 40 Факультет торгівлі, маркетингу та 
сфери обслуговування, 

кафедра маркетингу та реклами 

Жовтень 

2021 р. 

 

Гирич С.В.  

Поліщук І.І. 

 

21. Управлінський хакатон 

«Актуальні тренди сучасного 

менеджменту» 

Внутрішній 30 Факультет економіки,  
менеджменту та права,  

кафедра менеджменту та 
адміністрування 

Жовтень 

2021 р. 

Сікорська Л.О. 

Соколовська В.В. 

22. VІ студентська наукова 

конференція «Сучасний стан, 

актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 

вітчизняної системи 

контролю, аудиту та аналізу» 

Внутрішня 30 Обліково-фінансовий факультет, 

кафедра обліку та оподаткування 

Листопад 

2021 р. 

Бондаренко В.М. 

Даценко Г.В. 

23. VІ студентська наукова 

конференція «Математичні 

методи, моделі та 

інформаційні технології в 

управлінні підприємством» 

Внутрішня 30 Факультет економіки,  

менеджменту та права, 

кафедра економічної кібернетики та 

інформаційних систем 

Листопад 

2021 р. 

Сікорська Л.О. 

Ліщинська Л.Б. 

 



24. Круглий стіл «Актуальні 

питання запобігання корупції» 

Внутрішній 30 Факультет економіки,  

менеджменту та права,  

кафедра права   

Грудень  

2021 р. 

Сікорська Л.О. 

Сухоребра Т.І 

      

 

                                                 

 

Директор                                                                                                                                         Н.Л. Замкова 

 

 

 


