
 

Участь у інших науково-інформаційних заходах, форумах, наукових 

дискусіях тощо 

за період 2012 – 2021 рр.: 

 

 
 участь у міжнародному форумі «Людський капітал: новий порядок 

денний», який проводився Національним агентством кваліфікацій за підтримки 

Міністерства освіти і науки України; 

 

 участь у дискусійній платформі «Забезпечення інтерактивних 

методів в умовах змішаного навчання», що була організована Українською 

асоціацією розвитку менеджменту та бізнес освіти та Західноукраїнським 

національним університетом (асоційований член УАРМБО з свідоцтво №967 від 

28.05.2021 р.); 

 

 участь у круглому столі на тему: «Маркетинг і логістика: вектори 

взаємодії» за партнерським запрошенням Вінницького торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ (наказ директора ВТЕІ КНТЕУ №116 від 25.25.2021 р.). 

Виступи з доповідями: 

1. Станкевич І.В. - Інтеграція функцій управління бізнес-процесами в 

рамках логістичного менеджменту. 

2. Сакун Г. О. - Світова логістична криза та її вплив на економіку України 

«Ефект Ever Guven». 

3. Тардаскіна Т.М. - Безпека функціонування інформаційних логістичних 

систем. 

 

 участь у інформаційному науковому заході  «Інформаційний день 

міжнародного проекту “SMM4WIN: SMM навички для посилення інклюзії та 

зайнятості молодих людей з інвалідністю”», за організації Академії праці, 

соціальних відносин і туризму за підтримки УАРМБО. 

 

 участь у круглому столі на тему: «Маркетингове управління 

діяльністю вітчизняних підприємств» за партнерським запрошенням 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ (наказ директора ВТЕІ 

КНТЕУ №116 від 25.25.2021 р.). 

Виступи з доповідями: 

1. Станкевич І.В. - Організація маркетингової діяльності освітніх 

організацій відповідно до сучасних викликів та вимог систем управління якістю. 

2. Сакун Г. О. - Соціалізація інструментів Інтернет-маркетингу в умовах 

обмеження традиційних форм ведення бізнесу. 



3. Тардаскіна Т.М. - Модель сучасної клієнт-орієнтованої сервісної 

компанії. 

4. Калугіна Н.А. - Визначення стратегії функціонування підприємства в 

умовах пандемії 

 

 участь доц. кафедри Станкевич І.В. у роботі Польсько-української 

фундації «Інститут  Міжнародної  Академічної та  Наукової Співпраці»  (IIASC, 

KRS: 0000647929), спільно з Вищим Семінаріумом Духовного  університету 

UKSW  у  Варшаві (Республіка Польща) з 2 листопада 2020 року по 11 

грудня 2020 р. на онлайн-платформі zoom.us. в межах наукового стажування: 

«Академічна доброчесність», тема ессе: «Від академічної доброчесності до 

якості життя». 

 

 організація та проведення семінару-тренінгу «Система управління 

якістю телекомунікаційної компанії: розробка, впровадження та підготовка 

до сертифікації відповідно до вимог стандарту ISO 9001. Внутрішній аудит», 

за підтримки Національного агентства з акредитації України. 

 

 участь у першому міжнародному форумі інноваторів  «Цифрова 

Україна-Switch on your business», за участю представників Уряду, провідних 

міжнародних та вітчизняних експертів, керівників та представників приватного 

сектору, а також громадянського суспільства щодо визначення спільного бачення 

місця і ролі цифрового перетворення економіки і суспільства як інноваційного 

трампліну зростання України. 

 

 організація та проведення семінару-тренінгу «Розробка, 

впровадження та підготовка до сертифікації систем управління якістю 

освітніх організацій відповідно до вимог стандарту ISO 9001», за підтримки 

Національного агентства з акредитації України. 

 


