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ПРОГРАМА 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
«Угода про асоціацію між Україною та ЄС:  

оцінка досягнень та положень»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 червня 2021 року 
ВНАУ, вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, Україна   

Захід внесено в реєстр УкрІНТЕІ (посвідчення № 307 від 06.05.2021 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

3 червня 2021 р. 

09:00-10:00 Реєстрація учасників (2 корпус, 2 поверх)  

10:00-13:00 Пленарне засідання (ауд. 2220) 

13:00-13:30 Перерва  

13:30-15:30 Секційні засідання    

Секція 1. Секторальна співпраця та інтеграція 
України до внутрішнього ринку ЄС (ауд. 2220)   

Секція 2. Цифровізація як фактор зростання світової 
економіки в умовах інтеграційних процесів 
(ауд. 1108) 

Секція 3. Реформування і торговельно-економічне 
співробітництво у сфері зовнішньоекономічної 
політики  (ауд. 1105) 

15:30-16:00 Підведення підсумків конференції (ауд. 2220)    

 

РЕГЛАМЕНТ 
Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хв. 
Доповідь на секційному засіданні – до 5 хв. 
Дискусія – до 3 хв. 
 

4 червня 2021 р. 

Ознайомлення з науково-технічними розробками та 
науковими фаховими виданнями, стартапами Вінницького 
національного аграрного університету, матеріально-технічною 
базою університету та ННВК «Всеукраїнський науково-
навчальний консорціум».   



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

Відкриття конференції. Вітальне слово: 

10:00-10:10 КАЛЕТНІК Григорій Миколайович, доктор 
економічних наук, професор, академік НААН 
України, президент Вінницького національного 
аграрного університету, президент ННВК 
«Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»  
МАЗУР Віктор Анатолійович, кандидат 
сільськогосподарських наук, професор, ректор 
Вінницького національного аграрного університету  
ГОНЧАРУК Інна Вікторівна, доктор 
економічних наук, професор, проректор з наукової 
та інноваційної діяльності Вінницького 
національного аграрного університету 
БРОЯКА Антоніна Анатоліївна, кандидат 
економічних наук, доцент, декан факультету 
економіки та підприємництва Вінницького 
національного аграрного університету 

Доповіді на пленарному засіданні:  

10:10-10:20 Удосконалення системи управління якістю та 
безпечністю агрохарчової продукції в умовах 
євроінтеграційних процесів  
БРОЯКА Антоніна Анатоліївна, кандидат 
економічних наук, доцент, декан факультету 
економіки та підприємництва Вінницького 
національного аграрного університету.  

10:20-10:30 Обриси державної аграрної політики України в 
умовах європейської інтеграції 
КРОПИВКО Михайло Федорович, доктор 
економічних наук, професор, академік НААН 
України, головний науковий співробітник відділу 
організації менеджменту, публічного управління та 
адміністрування Національного наукового центру 
«Інститут аграрної економіки».  

10:30-10:40 GREEN DEAL як фактор євроінтеграційного 
вектору розвитку аграрної економіки України 
КОВАЛЬОВА Олена Вікторівна, доктор 
економічних наук, старший науковий співробітник, 
директор Навчально-наукового інституту 
неперервної освіти і туризму Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України. 

10:40-10:50 Формування політики сталого розвитку 
агросектору на основі фактичних даних у 
контексті реалізації Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС 
ХОДАКІВСЬКА Ольга Василівна, доктор 
економічних наук, заступник директора з науково-
проєктної роботи Національного наукового центру 
«Інститут аграрної економіки». 

10:50-11:00 Особливості інформаційних систем і технологій 
публічного управління та адміністрування в 
контексті євроінтеграційних процесів 
ГАЛИЧ Олександр Анатолійович, кандидат 
економічних наук, професор, перший проректор 
Полтавської державної аграрної академії.  

11:00-11:10 Концепція інтегрованого розвитку міст: 
європейський досвід та його можливості 
застосування в Україні 
ГОЛОВНЯ Олена Михайлівна, доктор 
економічних наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 
готельно-ресторанної справи та туризму 
Вінницького національного аграрного 
університету.  

11:10-11:20 Торгівля сільськогосподарською продукцією 
між Україною та ЄС: сучасні тренди та виклики 
ДАНКЕВИЧ Віталій Євгенович, доктор 
економічних наук, доцент, професор кафедри 
міжнародних економічних відносин та 



європейської інтеграції, в.о. декана факультету 
права, публічного управління та національної 
безпеки  Поліського національного університету. 

11:20-11:30 Економічна безпека: сутність, оцінювання та 
забезпечення 
ГРИВКІВСЬКА Оксана Василівна, доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри 
економіки, екології та практичного підприємництва 
Приватного вищого навчального закладу 
«Європейський університет». 

11:30-11:40 Процес інтеграції України до ЄС: ризики та 
суперечності внутрішньоєвропейського розвитку 
САЛЬКОВА Ірина Юріївна, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри 
міжнародної економіки Національного авіаційного 
університету.  

11:40-11:50 Проблеми та перспективи розвитку вітчизняних 
підприємств у галузі міжнародних вантажних 
автоперевезень 
ДМИТРІВ Дмитро Володимирович, кандидат 
технічних наук, доцент, завідувач кафедри 
економічної кібернетики Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана 
Пулюя. 

11:50-12:00 Забезпечення кадрового потенціалу для індустрії 
гостинності в країнах Євросоюзу  
ДЖЕДЖУЛА Олена Михайлівна, доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
математики, фізики та комп’ютерних технологій  
Вінницького національного аграрного університету. 

12:00-12:10 Оцінка заходів використання капітальних 
інвестицій у природоохоронну діяльність в 
умовах євроінтеграції 
САХНО Андрій Анатолійович, доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри 
економіки та підприємницької діяльності  ВНАУ. 

12:10-12:20 Особливості застосування математичних 
методів в умовах інтеграційних процесів 
ДУГАНЕЦЬ Віктор Іванович, доктор 
педагогічних наук, професор кафедри тракторів, 
автомобілей та енергетичних засобів Подільського 
державного аграрно-технічного університету. 

12:20-12:30 Інноваційні технології в індустрії гостинності: 
актуальні тенденції та проблеми розвитку в 
умовах євроінтеграційних процесів 
ПОЛЬОВА Олена Леонідівна, доктор 
економічних наук, доцент, завідувач кафедри 
аудиту та державного контролю   ВНАУ. 

12:30-12:40 Цифровізація сільського господарства: досвід 
країн Європейського Союзу та України 
КОЛЯДЕНКО Світлана Василівна, доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри 
комп’ютерних наук та економічної кібернетики 
ВНАУ. 

12:40-12:50 Товарообіг між Україною та ЄС у контексті 
торговельно-економічного співробітництва 
КОНДРАТОВА Марина Володимирівна, 
кандидат педагогічних наук, директор  
відокремленого структурного підрозділу 
«Немирівський фаховий коледж будівництва, 
економіки та дизайну ВНАУ». 

12:50-13:00 Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток 
сільських територій України  
ТОМАШУК Інна Вікторівна, доктор філософії, 
асистент кафедри економіки та підприємницької 
діяльності, заступник декана факультету економіки 
та підприємництва з наукової роботи Вінницького 
національного аграрного університету. 



СЕКЦІЯ 1 
 

СЕКТОРАЛЬНА СПІВПРАЦЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ 
ДО ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЄС 

(ауд. 2220) 
 

Голова секції: ХАЄЦЬКА Ольга Петрівна, кандидат 
економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та 
підприємницької діяльності, заступник декана факультету 
економіки та підприємництва з навчальної роботи Вінницького 
національного аграрного університету.  

Відповідальний секретар: ДЮК Анна Андріївна, доктор 
економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та 
підприємницької діяльності Вінницького національного аграрного 
університету.  

 
13:30-13:35 Аналіз проблем та перспектив зовнішньої 

торгівлі України з країнами ЄС 
ХАЄЦЬКА Ольга Петрівна, кандидат 
економічних наук, доцент, завідувач кафедри 
економіки та підприємницької діяльності, 
заступник декана факультету економіки та 
підприємництва з навчальної роботи ВНАУ. 

13:35-13:40 Механізм фінансового забезпечення 
сільськогосподарської дорадчої діяльності в 
Україні та Європі 
ПОХИЛЕНКО Наталія Михайлівна, кандидат 
економічних наук, старший науковий співробітник 
відділу організації менеджменту, публічного 
управління та адміністрування Національного 
наукового центру «Інститут аграрної економіки».  

13:40-13:45 Мотивація соціальної відповідальності 
сільськогосподарських підприємств в умовах 
євроінтеграційних перетворень  
ДЮК Анна Андріївна, доктор економічних наук, 
доцент, доцент кафедри економіки та 
підприємницької діяльності ВНАУ. 

 
 

13:45-13:50 Сучасні тенденції та перспективи розвитку 
закладів харчування України в умовах 
інтеграції до внутрішнього ринку ЄС 
ВЛАСЕНКО Іван Володимирович, доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри 
туризму та готельно-ресторанної справи  
Вінницького торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-
економічного університету. 

13:50-13:55 Зелені трансформації аграрного сектору 
економіки України  
КОВАЛЬЧУК Світлана Ярославівна, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економіки та підприємницької діяльності  ВНАУ. 

13:55-14:00 Формування конкурентних переваг 
ресторанного бізнесу в умовах євроінтеграції 
СТАВСЬКА Юлія Вацлавівна, кандидат 
економічних наук, доцент, завідувач кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 
готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ. 

14:00-14:05 Тенденції розвитку закладів ресторанного 
господарства в умовах євроінтеграції  
ЛОПАТЮК Руслана Іванівна, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 
готельно-ресторанної справи та туризму  ВНАУ. 

14:05-14:10 Формування моделі управління персоналом 
підприємств туристичної галузі в умовах 
євроінтеграційних процесів  
ІВАЩЕНКО Анна Володимирівна, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 
готельно-ресторанної справи та туризму   ВНАУ. 



14:10-14:15 Напрями удосконалення диверсифікації 
економічних відносин між Україною та ЄС 
ПАЛАМАРЕНКО Яна Вікторівна, кандидат 
економічних наук, старший викладач кафедри 
економіки та підприємницької діяльності  ВНАУ. 

14:15-14:20 STARTUP ресторану: від ідеї до створення з 
урахуванням європейського досвіду 
ГОЛЕНДУХІН Володимир Олегович, керуючий 
рестораном «ДЕБІ». 

14:20-14:25 Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток 
сільських територій: зарубіжний та вітчизняний 
досвід  
ТАБЕНСЬКА Оксана Ігорівна, кандидат 
економічних наук, старший викладач кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 
готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ. 

14:25-14:30 Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток 
фермерства в Україні 
ТОМАШУК Іван Олегович, директор ТОВ 
«Бізнес Агро Імперія». 

14:30-14:35 Перспективи розвитку органічного 
виробництва в умовах посилення 
євроінтеграційних процесів  
КОЛОМІЄЦЬ Тетяна Вікторівна, кандидат 
економічних наук, асистент кафедри економіки та 
підприємницької діяльності   ВНАУ.  

14:35-14:40 Сучасний стан та перспективи розвитку галузі 
садівництва України в умовах 
євроінтеграційних процесів 
ФЕНЯК Лариса Анатоліївна, асистент кафедри 
економіки та підприємницької діяльності  ВНАУ. 

 

 

14:40-14:45 Оцінка ефективності заходів щодо 
вдосконалення управління підприємствами 
туристичної галузі в умовах євроінтеграції  
ЗАХАРОВА Тетяна Вікторівна, асистент кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 
готельно-ресторанної справи та туризму   ВНАУ. 

14:45-14:50 Проблеми сертифікації сільськогосподарської 
продукції при виході на європейський ринок: 
досвід ТОВ «ОРГАНІК-Д» 
КРИЧКОВСЬКИЙ Вадим Юрійович, аспірант 
ВНАУ, директор ТОВ «ОРГАНІК-Д». 

14:55-15:00 Євроінтеграційні процеси в харчовій 
промисловості України 
ЛІТИНСЬКА Альона Миколаївна, аспірантка  
Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка. 

15:00-15:05 Оцінка сучасного стану розвитку підприємств 
м’ясопродуктового підкомплексу України в 
умовах євроінтеграції 
БОЛТОВСЬКА Людмила Леонідівна, аспірантка, 
асистент кафедри економіки та підприємницької 
діяльності  ВНАУ. 



СЕКЦІЯ 2  
 

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ СВІТОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

(ауд. 1108) 
 

Голова секції: СІРОМЕНКО Ірина Миколаївна, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та 
економічної кібернетики Вінницького національного аграрного 
університету. 

Відповідальний секретар: ШЕВЧУК Олександр 
Федорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент 
кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій 
Вінницького національного аграрного університету. 

 

13:30-13:35 Розумні інновації сільського господарства в 
умовах зростання світової економіки 
ЮРЧУК Наталя Петрівна, кандидат економічних 
наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук 
та економічної кібернетики ВНАУ. 

13:35-13:40 Віртуальні моделі в мікро- та 
макроекономічному прогнозуванні 
ШЕВЧУК Олександр Федорович, кандидат 
фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри 
математики, фізики та комп’ютерних технологій   
ВНАУ. 

13:40-13:45 Аналіз проблем кадрового забезпечення в 
умовах цифровізації економіки 
ЛЕВЧУК Олена Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
математики, фізики та комп’ютерних технологій  
ВНАУ. 

13:45-13:50 Електронна комерція в умовах євроінтеграції  
СІРОМЕНКО Ірина Миколаївна, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри 
комп’ютерних наук та економічної кібернетики  
ВНАУ. 

13:50-13:55 Вплив цифрових технологій на економічний 
розвиток України 
ЄСІПОВА Ольга Олександрівна, науковий 
співробітник науково-організаційного відділу 
Національна академія Національної гвардії 
України. 

13:55-14:00 Перспективи розвитку ринку хмарних 
технологій в Україні: переваги та ризики 
ЗЕЛІНСЬКА Оксана Владиславівна, кандидат 
технічних наук, доцент, доцент кафедри 
комп’ютерних наук та економічної кібернетики  
ВНАУ. 

14:00-14:05 Економетричний аналіз динаміки обсягів 
реалізації сільськогосподарської продукції у 
логістичних ланцюгах в АПК 
ПОТАПОВА Надія Анатоліївна, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри 
комп’ютерних наук та економічної кібернетики  
ВНАУ. 

14:05-14:10 Використання штучного інтелекту у задачах 
фінансового аналізу підприємств 
РУЗАКОВА Ольга Володимирівна, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри 
комп’ютерних наук та економічної кібернетики   
ВНАУ. 

14:10-14:15 Перспективи впровадження діджитал 
технологій у АПК в умовах світової економіки 
КОЛЯДЕНКО Дмитро Леонідович, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри 
комп’ютерних наук та економічної кібернетики  
ВНАУ. 



 
14:15-14:20 Перспективи паралельних та розподілених 

обчислень на базі технології NVIDIA CUDA в 
Україні та світі 
ДЕНИСЮК Валерій Олександрович, кандидат 
технічних наук, доцент, доцент кафедри 
комп’ютерних наук та економічної кібернетики  
ВНАУ. 

14:20-14:25 Імітаційне моделювання для оцінювання 
економічних ризиків інвестиційних проєктів у 
сфері послуг 
ДЗІСЬ Віктор Григорович, кандидат технічних 
наук, доцент, доцент кафедри математики, фізики 
та комп’ютерних технологій  ВНАУ. 

14:25-14:30 Математичне моделювання прикладних 
економічних задач в умовах євроінтеграційних 
процесів 
ДУБЧАК Віктор Миколайович, кандидат 
технічних наук, доцент, доцент кафедри 
математики, фізики та комп’ютерних технологій  
ВНАУ. 

14:30-14:35 Діджиталізація як основний фактор розвитку 
бізнесу в країнах Євросоюзу  
ВОЛОНТИР Людмила Олексіївна, кандидат 
технічних наук, доцент, доцент кафедри 
комп’ютерних наук та економічної кібернетики   
ВНАУ. 

14:35-14:40 Електронна комерція як фактор забезпечення 
конкурентоспроможності аграрних підприємств 
України 
КИШ Людмила Миколаївна, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри 
комп’ютерних наук та економічної кібернетики  
ВНАУ. 

 

 

14:40-14:45 Цифрові технології як основа розвитку 
туристичної галузі в Україні та світі 
НОВИЦЬКА Людмила Іванівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
математики, фізики та комп’ютерних технологій  
ВНАУ. 

14:45-14:50 Застосування цифрових технологій при 
дослідженні економічних процесів в умовах 
невизначеності 
ДЯЧИНСЬКА Олена Миколаївна, асистент 
кафедри математики, фізики та комп’ютерних 
технологій ВНАУ. 

14:50-14:55 Цифровізація у сфері надання адміністративних 
послуг 
БАХАРЄВА Ярослава Василівна, асистент 
кафедри комп’ютерних наук та економічної 
кібернетики   ВНАУ. 

14:55-15:00 Перспективи використання хмарних технологій 
в системах електронного документообігу 
КІПОРЕНКО Світлана Сергіївна, асистент 
кафедри комп’ютерних наук та економічної 
кібернетики   ВНАУ. 

15:00:15:05 BLOCKCHAIN-технології як інновація в 
аграрному секторі економіки 
ЧІКОВ Ілля Анатолійович, аспірант, асистент 
кафедри комп’ютерних наук та економічної 
кібернетики  ВНАУ. 

15:05:15:10 Удосконалення системи доставки товарів в 
умовах інтеграційних процесів  
ДЕНКЕВИЧ Марія-Мар’яна Михайлівна, 
магістрантка Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя.  



СЕКЦІЯ 3 
 

РЕФОРМУВАННЯ І ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

 (ауд. 1105) 
 

Голова секції: ЯХНО Людмила Сергіївна, методист 
відокремленого структурного підрозділу «Немирівський фаховий 
коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького 
національного аграрного університету». 

Відповідальний секретар: ЛОПАТЮК Руслана Іванівна,  
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та 
туризму. 

 

13:30-13:35 Зовнішньоекономічна діяльність України в 
умовах пандемії COVID-19 
ДУДАР Наталія Олександрівна, викладач, 
заступник директора з навчальної роботи 
відокремленого структурного підрозділу 
«Немирівський фаховий коледж будівництва, 
економіки та дизайну ВНАУ».  

13:35-13:40 Реформування зовнішнього державного 
фінансового контролю в Україні 
ШЕВЧУК Олена Дмитрівна, кандидат 
економічних наук, доцент, викладач відокремленого 
структурного підрозділу «Технологічно-
промисловий фаховий коледж ВНАУ».  

13:40-13:45 Організація зовнішньої торгівлі в Україні та її 
перспективи 
ГРОМОВИЧ Лариса Михайлівна, викладач 
відокремленого структурного підрозділу 
«Немирівський фаховий коледж будівництва, 
економіки та дизайну ВНАУ». 

13:45-13:50 Підвищення конкурентоспроможності продукції 
національних виробників як необхідна умова 
інтенсифікації торгівлі між Україною та ЄС 
АБРАМОВИЧ Марина Вікторівна, викладач 
відокремленого структурного підрозділу 
«Технологічно-промисловий фаховий коледж 
ВНАУ». 

13:50-13:55 Адаптація будівельних норм України до 
міжнародних стандартів 
ЛАВРЕНТЬЄВ Сергій Володимирович, викладач 
відокремленого структурного підрозділу 
«Немирівський фаховий коледж будівництва, 
економіки та дизайну ВНАУ». 

13:55-14:00 Формування ефективної цінової політики 
підприємств торгівлі у сфері 
зовнішньоекономічної політики 
МАКОГОНЧУК Тетяна Володимирівна, викладач    
відокремленого структурного підрозділу «Могилів-
Подільський технолого-економічний фаховий 
коледж ВНАУ». 

14:00-14:05 Аналіз показників торговельно-економічного 
співробітництва Україна - ЄС 
КРАМСЬКА Юлія Володимирівна, викладач 
відокремленого структурного підрозділу 
«Ладижинський фаховий коледж ВНАУ». 

14:05-14:10 Реформування ринку молочної продукції в 
Україні та світі 
ГАЛАЙДА Леся Володимирівна, викладач 
відокремленого структурного підрозділу «Могилів-
Подільський технолого-економічний фаховий 
коледж ВНАУ».  

14:10-14:15 Економічні аспекти сучасної юриспруденції 
України у контексті гармонізації із 
законодавством ЄС 
ПОЛІЩУК Жанна Василівна, викладач 
Вінницького економіко-правового коледжу. 



 

14:15-14:20 Аналіз оцінки ефективності контролінгу: 
особливості зовнішньоекономічної політики у 
сфері торгівлі  
КОНОВАЛОВА Наталія Петрівна, викладач 
відокремленого структурного підрозділу 
«Немирівський фаховий коледж будівництва, 
економіки та дизайну ВНАУ».  

14:20-14:25 Ціннісно-орієнтоване управління як основа забезпе-
чення конкурентоспроможності підприємств торгівлі 
ЯХНО Людмила Сергіївна, методист 
відокремленого структурного підрозділу 
«Немирівський фаховий коледж будівництва, 
економіки та дизайну ВНАУ». 

14:25-14:30 Роль міжнародної торгівлі в економічному 
розвитку України та ЄС 
ГИРЕНКО Юлія Василівна, викладач 
відокремленого структурного підрозділу 
«Немирівський фаховий коледж будівництва, 
економіки та дизайну ВНАУ». 

14:30-14:35 Співпраця між Україною та ЄС: програми, 
проєкти й інформаційні ресурси  
НЕЧЕПУРЕНКО Валентина Вікторівна, викладач 
відокремленого структурного підрозділу 
«Немирівський фаховий коледж будівництва, 
економіки та дизайну ВНАУ». 

14:35-14:40 Міжнародне співробітництво України з країнами 
ЄС у галузі охорони праці 
ЛАВРЕНТЬЄВА Лариса Анатоліївна, викладач 
відокремленого структурного підрозділу 
«Немирівський фаховий коледж будівництва, 
економіки та дизайну ВНАУ». 

14:40-14:45 Система економічної безпеки національної 
економіки та комплексний механізм її забезпечення  
СІЧКАР Ольга Михайлівна, викладач 
відокремленого структурного підрозділу 
«Немирівський фаховий коледж будівництва, 
економіки та дизайну ВНАУ».  


