
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

6 жовтня 2022 р. 

Ознайомлення з науково-технічними розробками факультету обліку та 

аудиту, ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж 

ВНАУ», науковими фаховими виданнями Вінницького національного 

аграрного університету, матеріально-технічною базою університету та 

ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум». 

7 жовтня 2022 р. 

9:00-10:00 реєстрація учасників (2 корпус, 2 поверх) 

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

13:00-13:30 перерва 

13:30-16:30 секційні засідання  

Секція 1. Інноваційні механізми стратегії фінансового 

управління – ауд. 1206,  

Секція 2. Облік, аналіз та контроль у стратегії розвитку 

економіки України – ауд. 1304, 

Секція 3. Трансформація єврорегіонального співробітництва 

в контексті головних векторів економічного розвитку 

України – ауд. 4 ВСП «Могилів-Подільський технолого-

економічний фаховий коледж ВНАУ») 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  

Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – до 5 хв. 

Дискусії – до 3 хв. 
 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.10 

Відкриття конференції. Вітальне слово: 

 

МАЗУР Віктор Анатолійович – кандидат 

сільськогосподарських наук, професор, ректор Вінницького 

національного аграрного університету. 

СІДОРОВ Олег Васильович – директор Департаменту 

агропромислового розвитку Вінницької обласної військової 

адміністрації 

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна – доктор економічних наук, 

професор, проректор з науково-педагогічної, наукової та 

інноваційної діяльності. 

 

 

 

Доповіді на пленарному засіданні: 

10.10 – 10.20 «Фінансові інструменти оцінки стратегічної гнучкості 

інноваційних проєктів»  

ПОЛЬОВА Олена Леонідівна, доктор економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри аналізу та аудиту, в.о. декана 

факультету обліку та аудиту Вінницького національного 

аграрного університету 

  

10.20 – 10.30 «Державний аудит збитків та шкоди внаслідок агресії 

російської федерації» 

ДРОЗД Ірина Кузьмівна, доктор економічних наук, 

професор, директор Центру підвищення кваліфікації 

Інституту післядипломної освіти Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

  

10.30 – 10.40 «Теоретичні засади розвитку базових облікових понять в 

умовах економічних змін: сучасний стан та стратегічні 

перспективи» 

ЛЕГЕНЧУК Сергій Федорович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри інформаційних систем в 

управлінні та обліку Державного університету 

«Житомирська політехніка» 

  

10.40 – 10.50 «Інформаційно-аналітична підтримка аграрного бізнесу 

за умов імплементації стратегії сталого розвитку» 

КРЮКОВА Ірина Олександрівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування 

Одеського державного аграрного університету. 

  

 



10.50 – 11.00 «Трансформація управлінського обліку в неприбуткових 

організаціях як елемент підтримки стратегії розвитку 

економіки України» 

ЧИЖЕВСЬКА Людмила Віталіївна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри інформаційних систем в 

управлінні та обліку Державного університету 

«Житомирська політехніка» 
  

11.00-11.10 «Фінансово-кредитний механізм ефективного розвитку 

агрохолдингів» 

НІЦЕНКО Віталій Сергійович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри підприємництва та маркетингу 

Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу. 

  

11.10-11.20 «Облікова політика в світлі стратегії розвитку економіки 

України» 

МАЛЮГА Наталія Михайлівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського національного 

університету. 
  

11.20-11.30 «Бухгалтерський облік: виклики у воєнний час» 

БЕЗДУШНА Юлія Сергіївна, доктор економічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу обліку та 

оподаткування, Національного наукового центру «Інститут 

аграрної економіки». 
  

11.30-11.40 «Організаційно-економічні напрями реалізації 

інноваційних механізмів стратегічного управління» 

МЕЛЬНИК Вікторія Іванівна, доктор економічних наук, 

професор, заступник директора з наукової роботи 

Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Західноукраїнського національного університету.  

  

11.40-11.50 «Удосконалення методів інформаційного забезпечення 

дослідження діяльності особистих селянських 

господарств» 

СВИНОУС Іван Вікторович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри обліку і оподаткування 

Білоцерківського національного аграрного університету. 
  

11.50-12.00 «Додана вартість як показник для оцінки 

результативності бізнесу та об’єкт бухгалтерського 

обліку в забезпеченні реалізації Національної економічної 

стратегії» 

ЦАЛЬ-ЦАЛКО Юзеф Сигізмундович, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського національного 

університету. 



  

12.00-12.10 «Інструменти державної фінансової підтримки аграрного 

сектора економіки в умовах воєнного стану» 

ВДОВЕНКО Лариса Олександрівна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Вінницького національного аграрного 

університету. 
  

12.10-12.20 «Переведення інформації в цифрову форму в мережі на 

основі електронного документообігу (платформа EDIN)» 

ГЕВЧУК Анна Вікторівна, доктор економічних наук,  

професор кафедри обліку та оподаткування Вінницького 

фінансово-економічного університету. 

  

12.20-12.30 «Управління ризиками іпотечного кредитування у 

сільському господарстві» 

ПОЛІЩУК Наталія Володимирівна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри фінансів і банківської 

справи Донецького національного університету імені Василя 

Стуса. 
  

12.30-12.40 «Особливості обліку витрат на збут у галузі садівництва: 
стан та перспективи розвитку» 
ПРАВДЮК Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку 
Вінницького національного аграрного університету 

  

12.40-12.50 «Обліково-аналітичні інструменти забезпечення 

управління витратами на виробництво продукції 

скотарства при реалізації Національної економічної 

стратегії» 

СУЛІМЕНКО Лариса Антонівна, кандидат економічних 

наук, професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського національного 

університету. 
  

12.50-13.00 «Проблеми організації управлінського обліку на 
підприємствах в умовах єврорегіонального 
співробітництва» 
КАЗЬМІР Валентина Анатоліївна, кандидат економічних 
наук, директор Відокремленого структурного підрозділу 
«Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий 
коледж Вінницького національного аграрного університету». 



СЕКЦІЯ 1 

ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОГО 

УПРАВЛІННЯ 

(ауд. 1206) 
 

Голова секції: Вдовенко Лариса Олександрівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Секретар секції: Грищук Надія Вікторівна, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
 

13:30-13:35 «Реалізація програми бюджетної підтримки ЄС в 

забезпеченні продовольчої безпеки України» 

ВЕЛЬГУС Юрій Володимирович, голова Вінницького 

відділення Українського державного фонду підтримки 

фермерських господарств 
  

13:35-13:40 «Вплив фінансових ризиків на конкурентоспроможність 

підприємницької діяльності» 

АЛЕСКЕРОВА Юлія Володимирівна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування 

Вінницький національний аграрний університет 
  

13:40-13:45 «Фінансово-економічна безпека кредитних спілок України» 

КОВАЛЬЧУК Катерина Миколаївна, завідувач відділу 

економічних досліджень Вінницького науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх 

справ України 

  

13:45-13:50 «Біоенергетика у забезпеченні фінансової безпеки країни: 

стан та перспективи» 

ГРИЩУК Надія Вікторівна, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування 

Вінницький національний аграрний університет 

  

13:50-13:55 «Діджиталізація в страховому бізнесі як один із напрямів 

оптимізації управління страховими ризиками» 

МАРЦЕНЮК Олена Василівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування 

Вінницький національний аграрний університет 
  

13:55-14:00 «Розвиток вітчизняного агроекспорту в контексті 

забезпечення стратегічних цілей України» 

МУЛИК Тетяна Олексіївна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри аналізу та аудиту 

Вінницький національний аграрний університет 

  



14:00-14:05 «Роль обліково-податкових інструментів в інвестиційно-
інноваційній стратегії розвитку України» 
ПРАВДЮК Марина Володимирівна, кандидат економічних 
наук, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування в 
галузях економіки 
Вінницький національний аграрний університет 

  

14:05-14:10 «Інноваційні технології у банківській діяльності як рушійна 
сила ефективного функціонування банківського ринку» 
РУДА Оксана Леонтіївна, кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування 
Вінницький національний аграрний університет 

  

14:10-14:15 «Фінансова безпека: інформаційно-аналітичне забезпечення 
стратегічного управління підприємством» 
ФЕДОРИШИНА Лідія Іванівна, кандидат історичних наук, 
доцент, доцент кафедри аналізу та аудиту 
Вінницький національний аграрний університет 

  

14:15-14:20 «Розвиток фінансового сектору економіки України у 
воєнний та післявоєнний період» 
ОЛЕКСІЄНКО Олена Василівна, викладач економічних 
дисциплін  
Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий 
коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького 
національного аграрного університету» 

  

14:20-14:25 «Інноваційний контекст модернізації податкової звітності 
та контролю майнового стану фізичних осіб» 
ПОЛІЩУК Наталія Миколаївна, викладач економічних 
дисциплін, голова циклової комісії економічних дисциплін 
Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-
промисловий фаховий коледж Вінницького національного 
аграрного університету» 

  

14:25-14:30 «Система управління фінансами об’єднаних територіальних 
громад» 
ГЕРАСИМЧУК Василь Григорович, аспірант третього року 
навчання  
Вінницький національний аграрний університет 

  

14:30-14:35 «Доходи від збутової діяльності як фактор впливу на 
досягнення фінансової стратегії підприємств малого 
бізнесу» 
САДОВНИЧИЙ Сергій Васильович, аспірант першого року 
навчання 
Вінницький національний аграрний університет 

  

14:35-14:40 «Суть та значення маржинального прибутку в забезпечені 
досягнення стратегічних цілей суб’єктів господарювання» 
ТЯГУН Дмитро Тарасович, аспірант першого року навчання 
Вінницький національний аграрний університет 



СЕКЦІЯ 2 
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ У СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 

(ауд. 1304) 
 

Голова секції: Правдюк Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку 

Секретар секції: Лепетан Інна Михайлівна, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку 

 

13:30-13:35 «Інформаційна роль обліку в результативності інвестиційної 
стратегії аграрних підприємств» 
ПОДОЛЯНЧУК Олена Анатоліївна, кандидат економічних 
наук, доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в 
галузях економіки 
Вінницький національний аграрний університет 

  

13:35-13:40 «Особливості контролю у системі управління 
зобов’язаннями підприємства в умовах невизначеності» 
ВОЛИНЕЦЬ Оксана Олександрівна, кандидат економічних 
наук, доцент, викладач економічних дисциплін  
Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський фаховий 
коледж Вінницького національного аграрного університету» 

  

13:40-13:45 «Облік міжнародних господарських операцій у сучасних 
умовах» 
ГУДЗЕНКО Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, 
доцент, викладач економічних дисциплін  
Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський фаховий 
коледж Вінницького національного аграрного університету» 

  

13:45-13:50 «Інформаційна функція управління аграрним бізнесом: 
виклики сьогодення і тенденції майбутнього» 
ІЩЕНКО Яна Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, 
заступник декана з наукової роботи 
Вінницький національний аграрний університет 

  

13:50-13:55 «Функціонування системи обліку в умовах воєнного стану: 
зміни та наслідки» 
КОВАЛЬ Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку 
Вінницький національний аграрний університет 

  

13:55-14:00 «Особливості визначення розміру збитків від заподіяної 
шкоди аграрним підприємствам в умовах війни та їх облік» 
КОВАЛЬ Наталія Іванівна, кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях 
економіки 
Вінницький національний аграрний університет 

  



14:00-14:05 «Облікове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в 
умовах воєнного стану» 
КОВАЛЬ Любов Віталіївна, кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку 
Вінницький національний аграрний університет 

  

14:05-14:10 «Особливості контролю в системі стратегічного управління 
підприємством» 
КОЗАЧЕНКО Анна Юріївна, кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри аналізу та аудиту 
Вінницький національний аграрний університет 

  

14:10-14:15 «Облікове забезпечення управління інноваційною діяльністю 
підприємств: стратегічний аспект» 
ЛЕПЕТАН Інна Михайлівна, кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку 
Вінницький національний аграрний університет 

   

14:15-14:20 «Контроль у сфері публічних закупівель у забезпеченні 
стратегії розвитку економіки України» 
МУЛИК Ярославна Ігорівна, кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри аналізу та аудиту 
Вінницький національний аграрний університет 

  

14:20-14:25 «Аналітичні показники як інструмент формування та 
впровадження стратегії розвитку сільськогосподарських 
підприємств» 
ТОМЧУК Олена Феліксівна, кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри аналізу та аудиту 
Вінницький національний аграрний університет 

  

14:25-14:30 «Використання GPS-моніторингу для інформаційного 
забезпечення управління сільськогосподарським 
підприємством» 
ШЕВЧУК Олена Дмитрівна, кандидат економічних наук, 
доцент, викладач економічних дисциплін  
Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-промисловий 
фаховий коледж Вінницького національного аграрного 
університету» 

  

14:30-14:35 «Облікове забезпечення стратегічного управління 
екологічними витратами підприємств» 
БУРКО Катерина Володимирівна, старший викладач кафедри 
бухгалтерського обліку 
Вінницький національний аграрний університет 

  

14:35-14:40 «Аудит розрахунків із оплати праці в контексті змін 
нормативно-правової бази регулювання трудових відносин» 
МАШЕВСЬКА Анжеліка Анатоліївна, асистент кафедри 
аналізу та аудиту 
Вінницький національний аграрний університет 

  



14:40-14:45 «Контроль рентної плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів у реалізації фіскальної стратегії України» 
БАРДЮК Валентина Володимирівна, викладач вищої 
категорії обліково-економічних дисциплін  
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий 
коледж Вінницького національного аграрного університету» 

  

14:45-14:50 «Особливості обліку розрахунків за надані відпустки в 
умовах воєнного стану» 
МАЗУРЕНКО Світлана Василівна, викладач економічних 
дисциплін  
Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-промисловий 
фаховий коледж Вінницького національного аграрного 
університету» 

  

14:50-14:55 «Перспективи інтеграції облікової системи України в 
європейський інформаційний простір» 
МАТЕУШ Ірина Миколаївна, викладач вищої категорії 
обліково-економічних дисциплін  
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий 
коледж Вінницького національного аграрного університету» 

  

14:55-15:00 «Трудові відносини та облік розрахунків із оплати праці в 
умовах дії воєнного стану» 
НОВОТНА Надія Миколаївна, викладач вищої категорії 
обліково-економічних дисциплін  
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий 
коледж Вінницького національного аграрного університету» 

  

15:00-15:05 «Природоохоронні витрати в лісовому господарстві як об’єкт 
бухгалтерського обліку» 
ДРИМАНОВА Людмила Миколаївна, аспірантка другого року 
навчання  
Вінницький національний аграрний університет 

  

15:05-15:10 «Облікове забезпечення управління маркетинговою 
стратегією підприємств галузі садівництва» 
КОЖУХАР Валентина Вадимівна, аспірантка третього року 
навчання Вінницький національний аграрний університет 

  

15:10-15:15 «Фінансова звітність підприємств – операторів органічного 
виробництва як інформаційна база у забезпеченні 
екологічної та продовольчої безпеки країни» 
МАРКЕВИЧ Людмила Станіславівна, аспірантка четвертого 
року навчання  
Вінницький національний аграрний університет 

  

15:15-15:20 «Визначення надзвичайних ситуацій як облікової категорії» 

ЛУКАШИК Валерія Василівна, аспірантка першого року 

навчання  

Вінницький національний аграрний університет 
  



15:20-15:25 «Облікове забезпечення стратегічного управління 

виробництвом продукції бджільництва» 

ШУЛЬГАН Марія Ярославівна, аспірантка другого року 

навчання  

Вінницький національний аграрний університет 

 

СЕКЦІЯ 3 

ТАНСФОРМАЦІЯ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В 

КОНТЕКСТІ ГОЛОВНИХ ВЕКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ  

(ауд. 4 ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий 

коледж ВНАУ») 
 

Голова секції: Подолянчук Олена Анатоліївна, кандидат економічних 

наук, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, доцент  

Секретар секції: Соляр Людмила Валентинівна, методист 

Відокремленого структурного підрозділу «Могилів-Подільський технолого-

економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету» 
 

13:30-13:35 «Міжнародна торгівля як драйвер економічного зростання 

країни» 

АБРАМОВИЧ Марина Вікторівна, викладач економічних 

дисциплін 

Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-

промисловий  фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету»  
  

13:35-13:40 «Професійно-комунікативна компетентність як необхідна 
умова успіху фахівця міжнародного рівня у сфері 
обслуговування» 
БАРТКО Жанна Володимирівна, викладач природничих 
дисциплін  
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський 
технолого-економічний фаховий коледж Вінницького 
національного аграрного університету» 

  

13:40-13:45 «Інноваційні підходи в просуванні послуг ресторанного 
бізнесу України в Європейському співтоваристві» 
БЕЮ Ірина Юріївна, викладач спеціальних дисциплін 
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський 
технолого-економічний фаховий коледж Вінницького 
національного аграрного університету» 

  

13:45-13:50 «Інновації та тенденції реформування ресторанного бізнесу 

України в умовах євроінтеграції» 

БЕРЕЖНА Ганна Миколаївна, викладач спеціальних 

дисциплін 
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський 



технолого-економічний фаховий коледж Вінницького 
національного аграрного університету» 
 

13:50-13:55 «Оцінка експортного потенціалу молокопереробних 

підприємств України» 

ВІЛЬЧИНСЬКА Наталія Леонідівна, викладач економічних 

дисциплін 

Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно– 

промисловий  фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету» 
  

13:55-14:00 «Тенденції реформування сільськогосподарського ринку 

для стабільного безбар’єрного експорту продукції» 

ГАЛАЙДА Леся Володимирівна, викладач економічних 

дисциплін 

Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський 
технолого-економічний фаховий коледж Вінницького 
національного аграрного університету» 

  

14:00-14:05 «Ринково-збутова діяльність сільськогосподарських 

товаровиробників у забезпеченні продовольчої безпеки 

України» 

ГАЛУЩАК Лілія Борисівна, викладач природничих 

дисциплін 

Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський 
технолого-економічний фаховий коледж Вінницького 
національного аграрного університету» 

  

14:05-14:10 «Європейський досвід управління розвитком 
транскордонного співробітництва в сфері економіки» 
ГИРЕНКО Юлія Василівна, викладач економічних дисциплін 
Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий 
коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького 
національного аграрного університету» 

  

14:10-14:15 «Ефективність державної підтримки сільського 
господарства України в умовах воєнного стану» 

ГОЛДЗІЦЬКА Ольга Володимирівна, викладач  економічних 

дисциплін 

Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно – 

промисловий  фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету»  
  

14:15-14:20 «Чинники розвитку єврорегіонального економічного 
співробітництва в Україні» 
ГРОМОВИЧ Лариса Михайлівна, викладач економічних 
дисциплін  
Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий 



коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького 
національного аграрного університету» 

  
14:20-14:25 «Розвиток комбікормового виробництва в забезпеченні 

якості товарної продукції на європейському ринку» 
КОНДРУК Антоніна Миколаївна, завідувач технологічного 
відділення, викладач спеціальних дисциплін 
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський 
технолого-економічний фаховий коледж Вінницького 
національного аграрного університету» 

  

14:25-14:30 «Стратегічний розвиток підприємств та формування 
інноваційної економіки під впливом єврорегіонального 
співробітництва»  
МАКОГОНЧУК Тетяна Володимирівна, викладач 
економічних дисциплін 
 Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський 
технолого-економічний фаховий коледж Вінницького 
національного аграрного університету» 

  

14:30-14:35 «Механізми реалізації єврорегіонального співробітництва 
щодо розвитку зернового господарства» 
МАКСІМОВА Ірина Миколаївна, кандидат технічних наук, 
викладач технічних дисциплін  
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський 
технолого-економічний фаховий коледж Вінницького 
національного аграрного університету» 

  

14:35-14:40 «Діджиталізація та її роль у сучасній системі безпеки 
готелів»  
МІРОШНИК Світлана Валеріївна, викладач гуманітарних 
дисциплін  
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський 
технолого-економічний фаховий коледж Вінницького 
національного аграрного університету» 

  

14:40-14:45 «Секторальна інтеграція України до ЄС: передумови, 
перспективи, виклики» 
НЕЧЕПУРЕНКО Валентина Вікторівна, викладач 
економічних дисциплін 
Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий 
коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького 
національного аграрного університету»  
 

14:45-14:50 «Тенденції єврорегіонального співробітництва закладів 
вищої освіти зі стейкхолдерами» 
ОМЕЛЬКО Мар’яна Анатоліївна, викладач економічних 
дисциплін 
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський 
технолого-економічний фаховий коледж Вінницького 



національного аграрного університету» 
  

14:50-14:55 «Концепція дуальної освіти в підготовці фахівців готельно-
ресторанної справи міжнародного рівня» 
ОСТАНІНА Юлія Володимирівна, викладач природничих 
дисциплін 
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський 
технолого-економічний фаховий коледж Вінницького 
національного аграрного університету» 

  

14:55-15:00 «Трансформація подальшого розвитку підприємництва в 
Україні та зміна правил ведення бізнесу в умовах 
еврорегіонального співробітництва» 
ПАПУША Ксенія Федорівна, викладач економічних 
дисциплін 
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський 
технолого-економічний фаховий коледж Вінницького 
національного аграрного університету»  

  

15:00-15:05 «Шляхи та інструменти розширення комунікативного 
простору і регіонального співробітництва України в 
післявоєнний період» 
ПЕРЕДРІЙ Людмила Анатоліївна, викладач гуманітарних 
дисциплін 
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський 
технолого-економічний фаховий коледж Вінницького 
національного аграрного університету» 

  

15:05-15:10 «Перспективи розвитку сфери гостинності в єврорегіонах за 
участі України» 
ПОДУФАЛОВ Павло Петрович, викладач гуманітарних 
дисциплін 
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський 
технолого-економічний фаховий коледж Вінницького 
національного аграрного університету» 

  

15:10-15:15 «Перспективи українсько-польського євро регіонального 

економічного співробітництва» 

СИМОНИШЕНА Вікторія Вікторівна, викладач економічних 

дисциплін 

Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно – 

промисловий фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету»  

 

 

15:15-15:20 «Функціонування підприємств ресторанного господарства в 
умовах воєнного стану: проблеми, виклики та перспективи» 
СОЛЯР Людмила Валентинівна, викладач спеціальних 
дисциплін 
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський 
технолого-економічний фаховий коледж Вінницького 



  

 

національного аграрного університету» 
  

15:20-15:25 «Утилізації побутових відходів в Україні: проблеми та 
досвід Європи» 
ЧОРНА Світлана Анатоліївна, викладач природничих 
дисциплін 
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський 
технолого-економічний фаховий коледж Вінницького 
національного аграрного університету» 

  
15:25-15:30 «Основні аспекти системи оподаткування в контексті 

євроінтеграції України» 
ЧОРНЕНЬКА Людмила Григорівна, завідувач відділення 
обліку та харчової продукції, викладач економічних дисциплін 
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський 
технолого-економічний фаховий коледж Вінницького 
національного аграрного університету» 
 

  


