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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

16 червня 2020 р. 

Ознайомлення з науково-технічними розробками та 

науковими фаховими виданнями Вінницького національного 

аграрного університету, матеріально-технічною базою 

університету та ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний 

консорціум».   

17 червня 2020 р. 

09.00-10.00 Реєстрація учасників (2 корпус, 2 поверх, онлайн)  

10.00-13.00 Пленарне засідання  (ауд. 2220, онлайн) 

13.00-13.30 Перерва  

13.30-15.30 Секційні засідання    

Секція 1. Розвиток національної економіки в умовах 

глобалізації та трансформаційних зрушень 

(ауд. 2220, онлайн)   

Секція 2. Економіка та управління: формування 

національних моделей економічних систем та 

прогнозування їх розвитку в умовах діджиталізації 

(ауд. 2213, онлайн) 

Секція 3. Сучасні тенденції розвитку індустрії 

гостинності в Україні та світі.  (ауд. 1108, онлайн) 

15.30-16.00 Підведення підсумків конференції (ауд. 2220, 

онлайн)    

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – до 5 хв. 

Дискусія – до 3 хв. 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

Відкриття конференції. Вітальне слово: 

10:00-10:20 КАЛЕТНІК Григорій Миколайович, доктор 

економічних наук, професор, академік НААНУ, 

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, кандидат 

економічних наук, доцент, проректор з наукової та 

інноваційної діяльності Вінницького національного 

аграрного університету 

САЛЬКОВА Ірина Юріївна, кандидат 

економічних наук, доцент, декан факультету 

економіки та підприємництва Вінницького 

національного аграрного університету 

Доповіді на пленарному засіданні:  

10:20-10:35 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА 

ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ  

Салькова Ірина Юріївна, кандидат економічних 

наук, доцент, декан факультету економіки та 

підприємництва Вінницького національного 

аграрного університету. 

10:35-10:50 ПАРАДИГМА АГРАРНОГО УСТРОЮ 

УКРАЇНИ 

Кропивко Михайло Федорович, доктор 

економічних наук, професор, академік НААН, 

головний науковий співробітник відділу організації 

менеджменту, публічного управління та 

адміністрування Національного наукового центру 

«Інститут аграрної економіки». 



10:50-11:05 ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО В СИСТЕМІ 

СТІЙКОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ 

Ковальчук Світлана Ярославівна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економіки 

Вінницького національного аграрного 

університету. 

11:05-11:20 ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА ГОСПОДАРСТВ 

КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ АГРАРНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

Свиноус Іван Вікторович, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри обліку і 

оподаткування Білоцерківського національного 

аграрного університету. 

11:20-11:35 РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В 

СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ПІД 

ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ МОЖЛИ-

ВОСТЕЙ ТА ЗАГРОЗ 

Головня Олена Михайлівна, доктор економічних 

наук, доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-

ресторанної справи та туризму Вінницького 

національного аграрного університету. 

11:35-11:50 ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В 

АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 

Слободяник Анна Миколаївна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

ім. проф. Й. С. Завадського Національного 

університету біоресурсів і природокористування 

України. 



11:50-12:05 РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ 

FinTech В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 

СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Юрчук Наталія Петрівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри комп’ютерних наук та 

економічної кібернетики Вінницького 

національного аграрного університету. 

12:05-12:20 СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

ОЛІЄЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ  

Попов Микола Олексійович, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних 

економічних відносин Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний 

інститут». 

12:20-12:35 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬО-

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИ-

ЄМСТВ АПК 

Брояка Антоніна Анатоліївна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економіки, 

заступник декана факультету економіки та 

підприємництва з наукової роботи Вінницького 

національного аграрного університету. 

12:35-12:45 ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ 

РИНКУ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ 

АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Дмитрів Дмитро Володимирович, кандидат 

технічних наук, доцент, завідувач кафедри 

економічної кібернетики Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана 

Пулюя.  



12:45-13:00 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ У 

СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ В УМОВАХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ 

Поліщук Наталія Володимирівна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри фінансів 

Вінницького фінансово-економічного університету.   



СЕКЦІЯ 1 
 

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ 
 

 (ауд. 2220, онлайн) 
 

Голова секції: ХАЄЦЬКА Ольга Петрівна, кандидат 

економічних наук, доцент, заступник декана факультету економіки 

та підприємництва з навчальної роботи, в.о. завідувача кафедри 

економіки Вінницького національного аграрного університету.  

Відповідальний секретар: ДЮК Анна Андріївна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економіки Вінницького 

національного аграрного університету.  

 

13:30-13:35 ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИ-

ЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ 

Хаєцька Ольга Петрівна, кандидат економічних 

наук, доцент, заступник декана факультету 

економіки та підприємництва з навчальної роботи, 

в.о. завідувача кафедри економіки ВНАУ.  

13:35-13:40 ІННОВАЦІЙНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ТА ЇЇ 

РОЛЬ У РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ УКРАЇНИ    

Дюжев Віктор Геннадійович, доктор економічних 

наук, професор кафедри менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних 

економічних відносин Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний 

інститут». 

13:40-13:45 ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА У КОНТЕКСТІ 

ПОДОЛАННЯ ЗАГРОЗ ПІДПРИЄМСТВАМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНО-

БУДУВАННЯ 

Сахно Андрій Анатолійович, доктор економічних 

наук, професор кафедри економіки ВНАУ. 



13:45-13:50 НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІЩЕННЯ ПАРАДИГМИ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ДОРАДНИЦ-

ТВА «ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙ» В УКРАЇНІ 

Похиленко Наталія Михайлівна, кандидат 

економічних наук, старший науковий співробітник 

відділу організації менеджменту, публічного 

управління та адміністрування Національного 

наукового центру «Інститут аграрної економіки». 

13:50-13:55 СЦЕНАРІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ВТІЛЕННЯ 

ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В 

ПОСТПАНДЕМІЙНИЙ ПЕРІОД 

Федів Ірина Михайлівна, кандидат економічних 

наук, головний учений секретар, в.о. доцента 

кафедри міжнародних економічних відносин та 

маркетингу Львівського національного аграрного 

університету.  

13:55-14:00 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Киш Людмила Миколаївна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри комп’ютерних 

наук та економічної кібернетики ВНАУ. 

14:00-14:05 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-

ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИ-

ЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

Янчук Тетяна Василівна кандидат економічних 

наук, доцент кафедри маркетингу Донецького 

національного університету ім. В. Стуса. 

14:05-14:10 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СЕЛІ 

Дюк Анна Андріївна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки ВНАУ. 

http://vsau.vin.ua/departs/index.php?id=206&t_id=601&mode=teacher


14:10-14:15 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ 

УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ГЕОПОЛІТИЧНИХ 

ЗРУШЕНЬ 

Поліщук Наталія Миколаївна, викладач 

економічних дисциплін Технологічно-

промислового коледжу ВНАУ. 

14:15-14:20 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНІ 

Паламаренко Яна Вікторівна, кандидат 

економічних наук, старший викладач кафедри 

економіки ВНАУ. 

14:20-14:25 ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МОДЕЛІ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАРОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

Лаврентьєва Лариса Анатоліївна, викладач 

вищої категорії, викладач-методист Немирівського 

коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

14:25-14:30 РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕКСПОРТУ 

ПРОДУКЦІЇ АПК ІЗ ВРАХУВАННЯМ 

ФАКТОРУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Коляденко Дмитро Леонідович, кандидат 

економічних наук, старший викладач кафедри 

економіки ВНАУ. 

14:30-14:35 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

Олексієнко Олена Василівна, викладач    

Немирівського коледжу будівництва, економіки та 

дизайну ВНАУ 

14:35-14:40 ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЦІНОВОГО 

ДИСПАРИТЕТУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

ЕКОНОМІКИ 

Феняк Ларіса Анатоліївна, асистент кафедри 

економіки ВНАУ. 



14:45-14:50 ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ 

ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ 

Крамська Юлія Володимирівна, викладач 

Ладижинського коледжу ВНАУ 

14:50-14:55 ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ АДАПТАЦІЇ 

АГРОСЕКТОРУ ДО ЕКОНОМІЧНИХ ТА 

БІОЛОГІЧНИХ КРИЗ 

Коломієць Тетяна Вікторівна, асистент кафедри 

економіки ВНАУ. 

14:55-15:00 РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРО-

БІТНИЦТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Мазуренко Світлана Василівна, викладач 

Технологічно-промислового коледжу ВНАУ. 

15:00:15:05 АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСО-

ВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИ-

ЄМСТВ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ 

Томашук Інна Вікторівна асистент кафедри 

аналізу та статистики, аспірант ВНАУ 

(Науковий керівник: к.е.н., доцент Гончарук І.В.) 

15:05-15:10 ПЛАНУВАННЯ РОЗШИРЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИКІВ ПРОДО-

ВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Бахарєва Ярослава Василівна, асистент кафедри 

комп’ютерних наук та економічної кібернетики 

ВНАУ. 

15:10-15:15 ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ ТА 

ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ 

Костюченко Дарина Леонідівна, асистент 

кафедри економіки, аспірант ВНАУ.  

(Науковий керівник: д.е.н., професор Сахно А.А.) 



 
 

 

 

15:15-15:20 РІВЕНЬ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИ-

ЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Чіков Ілля Анатолійович, асистент кафедри 

комп’ютерних наук та економічної кібернетики, 

аспірант ВНАУ. 

(Науковий керівник: д.е.н., проф. Коляденко С.В.) 

15:20-15:25 ПЕРСПЕКТИВИ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Шедловський Олександр Валерійович, аспірант 

кафедри комп’ютерних наук та економічної 

кібернетики ВНАУ.   

(науковий керівник: к.е.н., доцент Потапова Н.А.) 

15:25-15:30 ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСОПРОДУКТОВОГО 

ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Фуштей Людмила Леонідівна, асистент кафедри 

економіки, аспірант ВНАУ. 

(Науковий керівник: к.е.н., доцент Салькова І.Ю.) 



СЕКЦІЯ 2.  

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ: ФОРМУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ РОЗВИТКУ В УМОВАХ 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ  

 

(ауд. 2213, онлайн) 

 

Голова секції: ПОТАПОВА Надія Анатоліївна, кандидат 

економічних наук, доцент, т.в.о. завідувача кафедри 

комп’ютерних наук та економічної кібернетики Вінницького 

національного аграрного університету. 

Відповідальний секретар: ШЕВЧУК Олександр 

Федорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

математики, фізики та комп’ютерних технологій Вінницького 

національного аграрного університету. 

 

13:30-13:35 ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ ТА 

ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ РОЗВИТКУ В УМОВАХ 

ЦИФРОВІЗАЦІЇ  

Коляденко Світлана Василівна, доктор 

економічних наук, професор кафедри 

комп’ютерних наук та економічної кібернетики 

ВНАУ.  

13:35-13:40 ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

АНАЛІЗУ ДАНИХ В ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМАХ 

Ліщинська Людмила Броніславівна, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри 

економічної кібернетики та інформаційних систем 

Вінницького торговельно-економічного інституту 

КНЕТУ. 



 

13:40-13:45 ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМНИХ 

ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ 

Потапова Надія Анатоліївна, кандидат 

економічних наук, доцент, т.в.о. завідувача 

кафедри комп’ютерних наук та економічної 

кібернетики ВНАУ. 

13:45-13:50 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ОСВІТА: СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ І МОДЕЛЮВАННЯ 

Бурєннікова Наталія Вікторівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри 

економіки підприємства та виробничого 

менеджменту Вінницького національного 

технічного університету. 

13:50-13:55 ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ НІМЕЧЧИНИ ЯК 

ПРИКЛАД СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ 

ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА 

Джеджула Олена Михайлівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

математики, фізики та комп’ютерних технологій 

ВНАУ. 

13:55-14:00 КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ СПРЯМОВАНИХ 

НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

Волонтир Людмила Олексіївна, кандидат 

технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних 

наук та економічної кібернетики ВНАУ. 

14:00-14:05 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ 

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 

ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Рузакова Ольга Володимирівна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри комп’ютерних 

наук та економічної кібернетики ВНАУ. 



14:05-14:10 МОДЕЛІ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

Кобзар Валентина Миколаївна, кандидат 

педагогічних наук, викладач Технологічно-

промислового коледжу ВНАУ. 

14:10-14:15 АНАЛІЗ ІТ РИНКУ В УМОВАХ 

ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

Зелінська Оксана Владиславівна, кандидат 

технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних 

наук та економічної кібернетики ВНАУ. 

14:15-14:20 НЕОБХІДНІСТЬ ПОСИЛЕННЯ ІНФОРМА-

ЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Денисюк Валерій Олександрович, кандидат 

технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних 

наук та економічної кібернетики ВНАУ. 

14:20-14:25 ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧ-

НИХ ПРОЦЕСІВ В MATHCAD 

Дзісь Віктор Григорович, кандидат технічних 

наук, доцент кафедри математики, фізики та 

комп’ютерних технологій ВНАУ. 

14:25-14:30 ПРИКЛАДНІ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ 

Дубчак Віктор Миколайович, кандидат технічних 

наук, доцент кафедри математики, фізики та 

комп’ютерних технологій ВНАУ. 

14:30-14:35 ГАДЖЕТИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ 

ЕКОНОМІЦІ 

Ушкаленко Ірина Миколаївна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри комп’ютерних 

наук та економічної кібернетики ВНАУ. 



 

14:35-14:40 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТО-

ЗВ’ЯЗНИХ ДИНАМІЧНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМ 

Найко Дмитро Антонович, кандидат фізико-

математичних наук, доцент кафедри математики, 

фізики та комп’ютерних технологій ВНАУ. 

14:40-14:45 ПРОГНОСТИЧНА ВАЛІДНІСТЬ ДВОМО-

ДЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОНКУРСНОГО 

ВІДБОРУ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО 

НАПРЯМКУ 

Шевчук Олександр Федорович, кандидат фізико-

математичних наук, доцент кафедри математики, 

фізики та комп’ютерних технологій ВНАУ. 

14:45-14:50 ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЮ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ: 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ»  

Семчук Ірина Антонівна, заступник директора з 

навчальної роботи Технологічно-промислового 

коледжу ВНАУ, асистент кафедри 

адміністративного менеджменту та альтернативних 

джерел енергії ВНАУ. 

14:50-14:55 АНАЛІЗ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

Дячинська Олена Миколаївна, асистент кафедри 

математики, фізики та комп’ютерних технологій 

ВНАУ. 

14:55-15:00 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЇ BIGDATA У БІЗНЕСІ: 

ПЕРЕВАГИ ТА МОЖЛИВОСТІ 

Рибак Тетяна Андріївна, викладач Технологічно-

промислового коледжу ВНАУ. 

 



 

 

15:00:15:05 СФЕРА ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ ТА ЇХ 

ЗАКОНОДАВЧЕ АДМІНІСТРУВАННЯ 

Довбуш Галина Петрівна, викладач 

Ладижинського коледжу ВНАУ. 



СЕКЦІЯ 3.  
 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ 

ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 
 

 (ауд. 1108, онлайн) 
 

Голова секції: СТАВСЬКА Юлія Вацлавівна, кандидат 

економічних наук, доцент, т.в.о. завідувача кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та 

туризму Вінницького національного аграрного університету. 

Відповідальний секретар: БІЛОУС Вячеслав Віталійович, 

асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 

готельно-ресторанної справи та туризму Вінницького 

національного аграрного університету. 
 

13:30-13:35 ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕН-

ЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ГОСТИННОСТІ 

Дружиніна Вікторія Валеріївна, доктор 

економічних наук, професор кафедри бізнес 

адміністрування, маркетингу і туризму 

Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. 

13:35-13:40 ІНФРАСТРУКТУРНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ 

ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В СФЕРІ 

ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ НА ЗАКАРПАТТІ 

Ставська Юлія Вацлавівна, кандидат 

економічних наук, доцент, т.в.о. завідувача 

кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму 

ВНАУ. 

13:40-13:45 ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСО-

НАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ 

ГАЛУЗІ 

Гуменюк Галина Михайлівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 



туризмознавства і краєзнавства Прикарпатського 

національного університету імені Василя 

Стефаника.  

13:45-13:50 МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Власенко Іван Володимирович, доктор 

економічних наук, професор кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного 

університету  

13:50-13:55 ІНТЕГРАЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ 

ГОСТИННОСТІ 

Соломон Алла Миколаївна, кандидат технічних 

наук, доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-

ресторанної справи та туризму ВНАУ. 

13:55-14:00 ПРОБЛЕМИ ГОСТИННОСТІ ТА РЕКРЕ-

АЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ПРИРОДОКО-

РИСТУВАННЯ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ 

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ 

НЕЮ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Іващенко Анна Володимирівна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-

ресторанної справи та туризму ВНАУ. 

14:00-14:05 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ 

ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ: 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 

Табенська Оксана Ігорівна, кандидат 

економічних наук, старший викладач кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 

готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ. 



14:05-14:10 ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В 

КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ 

ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ ТА 

СВІТІ 

Левчук Олена Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри математики, 

фізики та комп’ютерних технологій ВНАУ 

14:10-14:15 ВИКЛИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ 

ГОСТИННОСТІ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД 

Юр’єв Володимир Іванович, кандидат історичних 

наук, старший викладач кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-

ресторанної справи та туризму ВНАУ. 

14:15-14:20 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

Новицька Людмила Іванівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри математики, 

фізики та комп’ютерних технологій ВНАУ 

14:20-14:25 ОЦІНКА СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ  

Сташко Інна Василівна, кандидат економічних 

наук, старший викладач кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-

ресторанної справи та туризму ВНАУ. 

14:25-14:30 СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІНДУСТРІЇ 

ГОСТИННОСТІ 

Атаман Людмила Василівна, кандидат 

географічних наук, старший викладач кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 

готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ. 



 

 

 

 

 

14:30-14:35 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВ-

НІСТЬ КОЛАБОРАЦІЇ У СФЕРІ 

ГОСТИННОСТІ 

Захарова Тетяна Вікторівна, асистент кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 

готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ. 

14:35-14:40 СУТНІСТЬ ГОСТИННОСТІ ЯК 

ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 

Білоус Вячеслав Віталійович, асистент кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 

готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ. 

14:40-14:45 ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ВИНИКНЕННЯ 

ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

Подмогільна Альона Андріївна, магістрант 

факультету економіки та підприємництва ВНАУ. 

(науковий керівник: д.е.н., доцент Головня О.М.) 

14:45-14:50 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ 

ГОСТИННОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

Кліщук Роман Анатолійович, магістрант 

факультету економіки та підприємництва ВНАУ. 
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РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 

ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ЗАГРОЗ 

З погляду етимології “глобальний” (від англ. global – глобальний, 

всеосяжний) – це такий, що охоплює увесь світ та всі аспекти його життя.  

Поняття "глобалізація" увійшло в науковий обіг у 80–х рр. XX ст. й 

відображує структурні та фундаментальні економічні перетворення, має 

трансформаційний характер і тісно пов’язане із суспільними відносинами, 

впливає на формування цивілізації. 

Кількісними характеристиками глобалізації є: збільшення світового 

експорту та його частки у ВВП країн світу, величезне зростання прямих 

іноземних інвестицій, потоків капіталу, щорічного обороту на валютних ринках, 

обсягів міжнародного банківського кредитування, міграції робочої сили, 

тривалість телефонних розмов, роль Інтернету, засобів масової інформації, а 

отже, небачене зростання обміну ідеями, інформацією, поширення взаємодії і 

спілкування громадських організацій, зростання ролі індустрії гостинності та 

туризму. 

Глобалізація за допомогою індустрії гостинності та туризму сприяє 

взаємодії народів, створюючи таким чином можливості для об’єднання 

населення різних країн відповідно до особистих потреб та інтересів: олімпійські 

ігри, чемпіонати з футболу, кінофестивалі, масові видовищні заходи (карнавальні 

святкування, спеціалізовані виставки), оздоровлення та відпочинок (Слайд 2). 

 

Глобалізація дала можливість для розвитку медичного та оздоровчого  

туризму. Медичний туризм ‒ один із вагомих факторів розвитку галузі охорони 

здоров’я, поповнення державного бюджету, залучення іноземних інвестицій і 

створення позитивного іміджу країни. 

Медичний туризм ‒ це діяльність, пов'язана з організацією медичного 

обслуговування пацієнтів далеко за межами місця їх постійного проживання. 

Причому пацієнти можуть їздити в медичні заклади як усередині країни 

(внутрішній медичний туризм), так і далеко за кордон (міжнародний медичний 

туризм). 

 Багато «медичних туристів» користуються можливістю поєднати медичне 

обслуговування з відпочинком на курортах, в оздоровчих, SPA і Wellness-

центрах. З кожним роком медичний та оздоровчий туризм набуває все більшої 

популярності, особливо серед жителів США, Канади та країн Західної Європи. 

Наприклад, у США кількість людей, що не мають повноцінної медичної 

страховки, перевищує 50 мільйонів осіб. У більшості населення медична 

страховка не покриває лікування хронічних захворювань, операції, повноцінне 

стоматологічне лікування та протезування. Тому багато американців вважають за 

краще проходити такі види лікування за кордоном (Слайд 3). 



 Незважаючи на те, що громадянам Канади, Великобританії, Швеції 

держава покриває до 90% вартості медичних послуг, щоб потрапити до 

необхідного медичного фахівця або на планову діагностичну процедуру 

(наприклад, ультразвукову діагностику) іноді доводитися чекати декілька 

місяців. Середній період очікування планового оперативного втручання в цих 

країнах складає близько двох років. Тому пацієнти часто вибирають медичні 

заклади країн Азії та Східної Європи, в яких можна отримати необхідні медичні 

послуги відразу і навіть в комфортніших умовах, ніж на батьківщині. 

 Нерідко пацієнти просто змушені займатися міжнародним медичним 

туризмом, так як не можуть отримати окремі медичні послуги у себе в країні 

через нормативних заборони та обмеження. Багато пацієнтів з проблемами 

безпліддя з Італії, Німеччини, країн Скандинавії їдуть в клініки України та Індії 

з питань застосування окремих методів допоміжних репродуктивних технологій 

(сурогатне материнство, донорство ооцитів) (Слайд 4). 

 

Сьогодні поїздки українців на лікування та діагностику в медичні заклади 

Західної Європи, США, Ізраїлю або Туреччини стали досить звичайним явищем.  

Щороку Туреччину відвідують майже 1 млн іноземців, які витрачають на 

лікування близько 10 млрд дол. Авіакомпанія Turkish Airlines надає їм майже 50% 

знижку на переліт. Рекламою і продажом послуг займається спеціальне 

агентство, котрому держава виділяє кошти на рекламу і виплачує бонуси. У 

Міністерстві охорони здоров’я Туреччини створено окремий відділ із розвитку 

медичного туризму. Міністерство уклало угоди з низкою країн, які постійно 

спрямовують пацієнтів у турецькі лікувальні заклади (Слайд 5).  

 

Останні роки Україна бере активну участь у розвитку медичного туризму 

на глобальному рівні. Коли в 2013 році було створено Всесвітню асоціацію 

медичного туризму (Global Healthcate Travel Council), Україна стала однією із 

країн-засновниць. Зараз до Global Healthcate Travel Council входять профільні 

асоціації 56 країн (Слайд 6). 

В 2019 році з метою лікування Україну відвідали майже 65 тис. медичних 

туристів. Оскільки середній чек на медичні послуги становить близько 2,5 тис. 

дол., прибуток України сягає приблизно 162 млн дол. Ще близько 60 млн дол. — 

дохід від супутніх послуг (проживання в готелях, харчування, екскурсійні 

послуги для пацієнтів та членів їхніх родин тощо). При цьому кількість туристів, 

які відвідали Україну з метою оздоровлення, більше ніж удвічі перевищує 

показники лікувального туризму. 

 Наприклад, тільки курорт Трускавець за 2019 рік прийняв близько 40 тис. 

іноземців, із яких понад 40% — гості із Польщі. Але якщо врахувати весь 

прибуток держави від лікувального й оздоровчого туризму, то вийде майже 300 

млн дол (Слайд 7). 

 



Виклики  

Упродовж останніх 50 років на туризм негативно впливали природні лиха, 

війни, економічні кризи та тероризм, епідемії.  

Сьогодні міжнародний тероризм перетворюється на глобальну 

спустошливу силу, що загрожує не лише міжнародному туризму а й самому 

існуванню сучасної цивілізації. Зараз на землі не залишилося місця, куди не 

проник би тероризм. 

Відповідна злочинна діяльність та боротьба з нею спричиняють значні 

фінансові втрати та перерозподіл ресурсів держави. Найбільший обсяг 

матеріальних збитків по всіх країнах від терористичних актів було зафіксовано у 

2014 р. – понад 105,4 млрд. дол. США (у 2015 р. вони становили 89,6 млрд. дол. 

США, а у 2000 р. – близько 5,3 млрд. дол. США).  

Також це явище створює додаткові ризики для міжнародного бізнесу, 

туризму та транспортних перевезень. Річні витрати провідних країн світу на 

захист від тероризму у 2019 р. оцінювалися у 197 млрд. дол. США. (Слайд 8). 

Тероризм включений у міжнародний простір та використовує можливості 

глобалізації економічних, політичних, інформаційних процесів. Терористи 

мають у своєму розпорядженні сучасні зразки зброї та військової техніки, 

використовують інформаційні технології та можливості розгалуженої 

банківської системи. 

Серйозну небезпеку для міжнародної системи та безпеки окремих держав 

створює глобальна терористична мережа. Насамперед, це обумовлюється 

активним прагненням терористичних організацій отримати доступ до новітніх 

ядерних, біологічних, бактеріологічних, інформаційних технологій, що особливо 

небезпечно на тлі відкритості сучасного суспільства, надмірної вразливості 

життєво важливих основ суспільного буття та техногенної насиченості сучасної 

екосфери. 

Тероризм негативно впливає на туризм, змінюючи ставлення до мотивів 

подорожі. Окрім того, тут існує ще один ефект впливу тероризму на туризм – 

«ефект узагальнення»: туристи, які сприймають загрози тероризму в одній країні, 

як правило, припускають, що цілі регіони є ризикованими. 

Таблиця 1 (Слайд 9) 

Основні напрями взаємних детермінацій туризму і тероризму 
Аспекти  Вплив терористичних атак на 

туризм 

Вплив розвитку туризму на 

поширення тероризму 

Прикладний  

 

Зниження туристичної 

привабливості територій, 

неприйняття постійним населенням 

напливу туристів і виникнення 

внаслідок цього масових скупчень 

людей 

Підвищена мотивація забезпечення 

безпеки і протидії ймовірним 

терористичним атакам із метою 

збереження туристичної 

привабливості територій 



Суспільний  

 

Підвищення соціальної напруги, 

проявів расової, етнічної та 

релігійної нетерпимості 

 

Можливість організації 

терористичних актів завдяки 

переміщенням залучених осіб через 

кордон у статусі туриста 

Фінансовий  

 

Вимушений перерозподіл 

фінансових ресурсів на 

провадження заходів безпеки, 

відновлення об’єктів соціальної, 

транспортної інфраструктури з 

ймовірного фінансування 

культурно-мистецьких, спортивних, 

інших туристично-атрактивних 

цілей 

Зростання фінансових можливостей 

місцевих бюджетів унаслідок 

податкових надходжень від туризму 

на фінансування заходів безпеки 

Ціннісний  

 

Збереження міждержавної 

стратифікації за рівнем розвитку 

демократичного суспільства, з 

цінностями мультикультуралізму 

Формування єднаючого світогляду 

внаслідок подорожей, прийняття 

інших культур 

 

Коронавірус 

Ковід-19 - Цей вірус як економічно заразний, так і заразний з медичної 

точки зору. 

Глобальні збитки у сфері туризму боляче вдарили по тих країнах, де він є 

одним із значних джерел доходів. Так, за оцінками експертів, Японія втратить у 

першому кварталі 2020-го 1,8 мільярдів доларів, а Таїланд - 1,5 мільярдів - бо до 

них приїде менше китайських туристів, ніж зазвичай. 

Жодна з країн не була повністю готовою до пандемії. Згідно з рейтингом 

Глобального індексу безпеки здоров’я (Global Health Security), Україна в цьому 

рейтингу перебуває на 94-й позиції зі 195 країн. Глобальний індекс безпеки 

здоров'я представляє результати оцінки можливостей глобальної охорони 

здоров'я у 195 країнах, підготовлених Центром охорони здоров'я Джонса 

Хопкінса, Ініціативою ядерної загрози (NTI) та відділом економічної 

розвідки (EIU). Звіт складається на основі опитувальника із 140 питань, 

організованих за 6 категоріями, 34 показниками та 85 субіндикаторами (Слайд 

10).  

Серед 6 категорій виділяють:  

1) Профілактика: запобігання виникненню або вивільнення збудників 

хвороб.  

2) Виявлення та звітність: раннє виявлення та повідомлення про епідемії, 

що становлять потенційний міжнародний інтерес.  

3) Швидке реагування: швидка реакція на пом'якшення поширення епідемії 

та їх пом'якшення.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Health_security&usg=ALkJrhjq6h0Y0GZigLFyI8UtMc1Y5p0cUw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Health_security&usg=ALkJrhjq6h0Y0GZigLFyI8UtMc1Y5p0cUw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Johns_Hopkins_Center_for_Health_Security&usg=ALkJrhgUfOeUDBN5o0p0pN_6j0Ctkul4Jw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Johns_Hopkins_Center_for_Health_Security&usg=ALkJrhgUfOeUDBN5o0p0pN_6j0Ctkul4Jw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Threat_Initiative&usg=ALkJrhiZXBXf2FVyVRSpfZ9uJhlZImJsmw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Economist_Intelligence_Unit&usg=ALkJrhhmX8xg8Tp4NDqpeqges8BH3PKRSA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Economist_Intelligence_Unit&usg=ALkJrhhmX8xg8Tp4NDqpeqges8BH3PKRSA


4) Система охорони здоров’я: Достатня та міцна система охорони здоров'я 

для лікування хворих та захисту медичних працівників.  

5) Відповідність міжнародним нормам: зобов'язання щодо поліпшення 

національної спроможності, планів фінансування для усунення прогалин та 

дотримання глобальних норм.  

6) Ризикове середовище: загальне ризикове середовище та вразливість 

країни до біологічних загроз (Слайд 11). 

Таблиця 2 (Слайд 12) 

Готовність країн до епідемій та пандемій, бали 

Найвища готовність,  

100-67 балів 

Середня готовність,  

66-33 балів 

Найнижча готовність,  

32-0 балів 

Країна Бали Країна Бали Країна Бали 

США 83,5 Туреччина  52,4 Туркменістан  31,8 

Велика 

Британія  

77,9 Сербія  52,3 Маршалові 

острови  

18,2 

Нідерланди  75,6 Румунія  45,8 Північна 

Корея  

17,5 

Австралія  75,5 Росія  44,3 Сомалі  16,6 

Канада 75,3 Україна   38 Екваторіальна 

Гвінея  

16,2 

 

Висновки. Таким чином, під дією багатьох чинників глобалізації, яка несе 

як позитивні впливи, так і певні загрози, Україна, що повинна інтегруватися у 

світовий соціально-економічний та політичний простір, постає перед завданням 

визначення своїх конкурентних переваг, щоб на належному рівні конкурувати з 

іншими державами на світовому ринку. 

Дякую за увагу!!! 
 

 


