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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

18 квітня 2019 р. 

Заїзд учасників 

Ознайомлення з науково-технічними розробками та 

виданнями Вінницького національного аграрного університету, 

матеріально-технічною базою університету та Консорціуму.   

Відвідування музею ВНАУ, Ботанічного саду ВНАУ, 

екскурсія містом (до музею-садиби М.І. Пирогова, Ставки 

«Вервольф» та ін.)    

19 квітня 2019 р.  

09.00-10.00 реєстрація учасників (2 корпус, 2 поверх)  

10.00-13.00 пленарне засідання  (ауд. 2220) 

13.00-14.00 кава-брейк (2 корпус, 2 поверх, музей) 

14.00-16.00 секційні засідання   ( ауд. 2213, ауд. 3406, ауд. 1104) 

16.30-17.00 підведення підсумків, святкова вечеря   

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – 5 – 10 хв. 

Дискусія – 5 хв. 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

 

Відкриття конференції. Вітальне слово:  
 

КАЛЕТНІК Григорій Миколайович – доктор 

економічних наук, професор, академік НААНУ, президент 

Всеукраїнського науково-навчального консорціуму  

МАЗУР Віктор Анатолійович – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, ректор Вінницького 

національного аграрного університету  

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна – кандидат економічних 

наук, доцент, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної 

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 

СВІТОВІ ЕКОНОМІЧНІ ТРЕНДИ: МІСЦЕ ТА 

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Салькова Ірина Юріївна, кандидат економічних наук, 

доцент, декан факультету економіки та підприємництва 

Вінницького національного аграрного університету 

10:35-

10:50 

ПРОБЛЕМИ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛАТВІЇ В 

КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ / THE 

PRODUCTIVITY AND COMPETITIVENESS 

PROBLEMS OF LATVIA IN THE CONTEXT OF THE 

GLOBAL ECONOMY  

Джекабсоне Сандра / Jēkabsone Sandra, доктор 

економічних наук, доцент, директор бакалаврських та 

магістерських програм з економіки Університету Латвії, 

м. Рига, Латвія.   



10:50-

11:05 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ У 

КОНТЕКСТІ ДІЇ ЗАКОНУ СПАДНОЇ ВІДДАЧІ: 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 

Кучер Анатолій Васильович, кандидат педагогічних 

наук, старший дослідник, завідувач сектора економічних 

досліджень ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

імені О. Н. Соколовського» НААН України, м Харків 

11:05-

11:20 

ВПЛИВ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ НА ЕКОНОМІКУ  / 

IMPACT OF EXCISE DUTIES TAX ON ECONOMIC  

Спроге Iлзе / Sproģe  Ilze, Dr. sc. administ, декан 

факультету управління та економіки Інституту 

транспорту та зв’язку, м. Рига, Латвія.   

11:20-

11:35 

КРУЇЗИ ЯК ФОРМА ТУРИЗМУ В БОЛГАРІЇ, ЩО 

РОЗВИВАЄТЬСЯ  / CRUISING AS A DEVELOPING 

FORM OF TOURISM IN BULGARIA  

Радєв Тодор /  Radev  Todor, доктор економічних наук, 

доцент, ректор Варненського університету менеджменту, 

Болгарія.   

Йорданка Райкова / Yordanka Raykova, координатор 

спільних програм та партнерств Варненського університету 

менеджменту, Болгарія.   

11:35-

11:45 

СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ БЮДЖЕТНЕ 

ПЛАНУВАННЯ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА 

ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

Титарчук  Ірина Миколаївна, кандидат економічних 

наук, доцент  кафедри фінансів Національного 

університету біоресурсів та природокористування 

України, м. Київ 



11:45-

11:55 

ВАРІАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Руденко Оксана Анатоліївна, кандидат економічних 

наук, старший викладач кафедри менеджменту та бізнес-

адміністрування, Черкаський державний технологічний 

університет.  

11:55-

12:05 

ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ 

Негода Юлія Володимирівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри фінансів Національного 

університету біоресурсів та природокористування 

України, м. Київ  

12:05-

12:15 

РОЛЬ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ / THE ROLE OF ECONOMIC AND 

MATHEMATICAL MODELING IN GLOBALIZATION 

PROCESS CONDITIONS 

Русу Іоанн / Rusu Ioann, доктор технічних наук, професор 

Ясського технічного університету ім. Г. Асакі, Румунія 

(відеозвернення) 

12:15-

12:30 

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО 

РЫНКА БОЛГАРИИ  В  УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ / THE SPECIFICS OF THE 

DEVELOPMENT OF THE TOURISM MARKET IN 

BULGARIA IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION  

Гешо Любенов / Gesho Lyubenov, засновник та директор  

групи компаній « Турал» («TURAL»), Болгарія  



 

 

 

12:30-

12:40 

ЛОГІСТИКА ОНЛАЙН-ТОРГІВЛІ  В КОНТЕКСТІ 

ПРОЯВІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Потапова Надія Анатоліївна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри моделювання та інформаційних 

технологій в економіці ВНАУ 

12:40-

12:50 

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ АСПЕКТІВ 

МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ 

Гарматій Наталія Михайлівна, кандидат економічних 

наук,  доцент кафедри економічної кібернетики,  

Тернопільський національний технічний університет імені 

Івана Пулюя. 

12:50-

13:00 

ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД  РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ЕСТОНІЇ / 

ADVANCED EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF 

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AND ECONOMIC 

COOPERATION IN ESTONIA 

Інна Міроненко, Ніна Канева / Inna Mironenko, Niina 

Kaneva, TransferWise Ltd, Tallinn, Estonia (відеозвернення) 



СЕКЦІЯ 1 

 

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ: МОДЕЛЮВАННЯ, МЕТОДИ, СУЧАСНІ 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

 (ауд. 3406) 

 

Голова секції: БУРЄННІКОВА Наталія Вікторівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри моделювання та 

інформаційних технологій в економіці 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.  

 

«SEE-МОДЕЛЮВАННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

ЗАСТОСУВАННЯ» 
Бурєннікова Наталія Вікторівна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри моделювання та 

інформаційних технологій в економіці ВНАУ 

 

«ТЕНДЕНЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У 

США» 

Джеджула Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри математики, фізики та комп’ютерних 

технологій ВНАУ 

 

«НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО 

ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

РЕФОРМИ В РАМКАХ ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВИХ 

БЮДЖЕТІВ» 

Дубчак Віктор Миколайович, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій 

ВНАУ 



 

«МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

ОСВІТИ» 

Микитенко Наталія Олександрівна, доктор педагогічних 

наук, завідувач кафедри іноземних мов Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

  

«ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ MS 

EXCEL В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ» 

Бурдейна Людмила Іванівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри математики, фізики та комп’ютерних 

технологій ВНАУ 

 

«ПРОБЛЕМИ IT-БЕЗПЕКИ В БІЗНЕСІ / ПРОБЛЕМЫ 

IT-БЕЗОПАСНОСТИ В БИЗНЕСЕ»  

Чобан Олексій Іванович / Чобан Алексей Иванович, 
директор IT – LABSystem, Молдова (відеозвернення)  

 

«АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМА-

ЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ» 

Волонтир Людмила Олексіївна, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри моделювання та інформаційних технологій в 

економіці ВНАУ 

 

«ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЛОКЧЕЙН-

ТЕХНОЛОГІЙ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ» 

Юрчук Наталія Петрівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економічної кібернетики ВНАУ 

  

«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТУВАННЯМ ІНФОРМА-

ЦІЙНИХ СИСТЕМ» 

Зелінська Оксана Владиславівна, кандидат технічних 

наук, доцент кафедри моделювання та інформаційних технологій 

в економіці ВНАУ 

 



«АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 

ДЛЯ АПРОКСИМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ» 

Дзісь Віктор Григорович, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій 

ВНАУ 

 

«МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НА БАЗІ 

MATHCAD, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ» 

Левчук Олена Володимирівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри математики, фізики та комп’ютерних 

технологій ВНАУ 

 

«МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ» 

Новицька Людмила Іванівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри математики, фізики та комп’ютерних 

технологій ВНАУ 

 

«q-АНАЛІЗ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ» 

Найко Дмитро Антонович, кандидат фізико-

математичних наук, доцент кафедри математики, фізики та 

комп’ютерних технологій ВНАУ 

 

«МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ 

ОПЕРАЦІЙ В СИСТЕМІ З НЕЗАЛЕЖНИМИ ПОТОКАМИ І 

ЧЕРГАМИ ТРАНЗАКЦІЙ» 

Підгурський Олександр Ігорович, кандидат технічних 

наук, доцент кафедри моделювання та інформаційних технологій 

в економіці ВНАУ 

 

«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СФЕРИ ТУРИЗМУ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 
Табенська Оксана Ігорівна, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ 



 

МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

Бурєнніков Юрій Юрійович, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри автомобілів і транспортного менеджменту,  

Вінницький національний технічний університет  

 

«МОЖЛИВОСТІ CRM-СИСТЕМ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ» 

Смілянець Олена Геннадіївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри математики, фізики та комп’ютерних 

технологій ВНАУ 

 

«ПРОГНОСТИЧНА ВАЛІДНІСТЬ КОНКУРСНОГО 

ВІДБОРУ ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖІВ ЕКОНОМІЧНОГО 

СПРЯМУВАННЯ» 
Шевчук Олександр Федорович, кандидат фізико-

математичних наук, доцент кафедри математики, фізики та 

комп’ютерних технологій ВНАУ 

 

«МАТЕМАТИЧНО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВІННИЧЧИНИ» 

Дячинська Олена Миколаївна, асистент кафедри 

математики, фізики та комп’ютерних технологій ВНАУ 

 

«ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ  

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ» 

Островський Анатолій Йосипович, асистент кафедри 

математики, фізики та комп’ютерних технологій ВНАУ 

 

«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО 

РЕСУРСУ НА РИНКУ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ» 

Ніколайчук Володимир Якович, асистент кафедри 

математики, фізики та комп’ютерних технологій ВНАУ 

 



«ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІДЕРА – 

ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ РОЗВИТКУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ НА 

РИНКУ ПРАЦІ» 

Хрипко Тетяна Єлисеївна, асистент кафедри математики, 

фізики та комп’ютерних технологій ВНАУ 

 

«РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 

МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 

Янчук Тетяна Василівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри маркетингу Донецького національного 

університету ім. Василя Стуса, м. Вінниця   

 

«ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН В 

УКРАЇНІ» 

Юрченко Олександр Миколайович, аспірант кафедри 

моделювання та інформаційних технологій в економіці ВНАУ 

(науковий керівник: д.е.н., професор Бурєннікова Н.В.) 

 

«ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІКО-

МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ 

МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА» 

Козак  Тетяна Романівна, аспірант кафедри економічної 

кібренетики, Тернопільський національний технічний університет 

імені Івана Пулюя.  

(науковий керівник: к.е.н., доц. Гарматій Н.М.) 

 

«ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРЕМИ БАЙЄСА 

ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДОВИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ-

КИХ ПІДПРИЄМСТВ» 

Завгородній Ігор Вікторович, аспірант кафедри 

моделювання та інформаційних технологій в економіці ВНАУ 

(науковий керівник: д.е.н., професор Бурєннікова Н.В.) 



«ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ГАРМОНІЧНОГО 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ З 

ОРІЄНТАЦІЄЮ НА ЛІДЕРА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ» 

Гавриш Костянтин Вікторович, аспірант кафедри 

моделювання та інформаційних технологій в економіці ВНАУ 

(науковий керівник: д.е.н., професор Бурєннікова Н.В.) 

 

«ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ» 

Козяр Наталія Олександрівна, аспірант кафедри 

аграрного менеджменту ВНАУ 

(науковий керівник: д.е.н., професор Мазур А.Г.) 

 

 «ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИ-

ЄМСТВ» 

Шедловський Олександр Валерійович, аспірант кафедри 

моделювання та інформаційних технологій в економіці ВНАУ 

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

 



СЕКЦІЯ 2.  

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ: ФОРМУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ РОЗВИТКУ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

 

(ауд. 2213 ) 

 

Голова секції: ПРЯМУХІНА Наталія Валентинівна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки 

Вінницького національного аграрного університету. 

Відповідальний секретар: РУЗАКОВА Ольга 

Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економічної кібернетики, Вінницького національного аграрного 

університету. 
 

«УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОЛОГО-

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ АГРАРНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»  

Прямухіна Наталія Валентинівна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри економіки ВНАУ. 

 

«СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В 

АСПЕКТІ ЕКОНОМІКИ 4.0» 

Кучер Леся Юріївна, кандидат економічних наук, 

старший науковий співробітник, доцент кафедри прикладної 

економіки і міжнародних економічних відносин Харківський 

національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва  

 

 «МОДЕЛЮВАННЯ КОНТРАКТНИХ ВІДНОСИН 

МІЖ ОСНОВНИМИ РЕЦИПІЄНТНИМИ ГРУПАМИ 

АГЕНТІВ РИНКУ» 

Логоша Роман Васильович, доктор економічних наук 

доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу ВНАУ 



«ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК БАЗИС ДЛЯ 

ПРОГНОЗУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» 

Коляденко Світлана Василівна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики 

ВНАУ 

 

«ВАРІАНТНІСТЬ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»   

Лопатинський Юрій Михайлович, доктор економічних 

наук, професор Чернівецького національного університету 

ім. Федьковича 

 
«ВИБІР МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ У 

ПРОГНОЗУВАННІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ 

МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ» 

Денисюк Валерій Олександрович, кандидат технічних 

наук, доцент кафедри економічної кібернетики ВНАУ  

 

«ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО БІЗНЕСУ - ЕТАП І 
ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В СІЛЬСЬКІЙ 

МІСЦЕВОСТІ / ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА - ЭТАП 
И ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ» 

Дога Валерий Семенович / Дога Валерій Семенович, 
доктор економічних наук, професор Національного інституту 
економічних досліджень академії наук Молдови 

  

«НЕЧІТКО-МНОЖИННЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА» 

Рузакова Ольга Володимирівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри економічної кібернетики ВНАУ 

 

«НОВІТНІ ПІДХОДИ В МОДЕЛЮВАННІ 

ОБЛІКОВИХ ПРОЦЕСІВ» 

 Буряк Галина Павлівна, викладач вищої категорії 

Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

 



Головня Олена Михайлівна, доктор економічних наук, 

доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 

готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ  

  

«МОДЕЛІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» 

Гиренко Юлія Василівна, голова циклової комісії 

економічних дисциплін Немирівського коледжу будівництва, 

економіки та дизайну ВНАУ 

«ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» 

Киш Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри моделювання та інформаційних технологій в 

економіці ВНАУ 

 

«ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: НОВА 

ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» 

Котькалова-Литвин Інна Володимирівна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, 

ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ  

 

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ 

БІОЕКОНОМІКИ (EUROPEAN EXPERIENCE OF BIO 

ECONOMY DEVELOPMENT)»  

Лимар Валерія Валеріївна, кандидат економічних наук, 

директор навчально-наукового центру міжнародної освіти, доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин, Донецький 

національний університет імені В. Стуса, м. Вінниця  

 

«ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІКИ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ: У КОНТЕКСТІ ЗЕЛЕНОГО ЗРОСТАННЯ»  

Ковальчук Світлана Ярославівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри економіки ВНАУ 

 «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ 

СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ» 



 «ПОВЕДІНКОВІ МОДЕЛІ АГЕНТІВ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ» 

Коваленко Олена Олексіївна, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри програмного забезпечення Вінницького 

національного технічного університету  

  

«ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В СУЧАСНІЙ 

РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ» 

Брояка Антоніна Анатоліївна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри економіки ВНАУ  

 

«ЛОГІСТИЧНИЙ СЕРВІС В УПРАВЛІННІ 

ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ В АПК» 

Качуровський Сергій Вікторович, кандидат економічних 

наук, старший викладач кафедри моделювання та інформаційних 

технологій в економіці ВНАУ 

 

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ» 

Гайдучик Галина Михайлівна, викладач економічних 

дисциплін, спеціаліст вищої категорії Ладижинський коледж 

ВНАУ 

 

«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ» 

Хаєцька Ольга Петрівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки ВНАУ 

  

«МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АТРАКТИВ-

НОСТІ ОБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ М. ВІННИЦЯ (на 

основі соціологічного дослідження студентів ВНАУ)» 

Іващенко Анна Володимирівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ 

 



«РОЗВИТОК КУЛЬТУРНИХ АСПЕКТІВ 

ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» 

Волошина Оксана Володимирівна, кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов 

ВНАУ 

 

«ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА ТА ЇХ РОЛЬ У 

РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ» 

Амонс Сергій Едуардович, кандидат сільськогоспо-

дарських наук, доцент кафедри економіки ВНАУ  

  

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУ-

ВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЯХ»  

Утеченко Дар'я Миколаївна, асистент кафедри 

менеджменту Білоцерківського національного аграрного 

університету 

 

«МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ 

РОСЛИННИХ ХАРЧОВИХ ОЛІЙ» 

Довгань Юрій Васильович, асистент кафедри економіки  

ВНАУ 

 

«РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

СТРАХУВАННІ: ЕЛЕКТРОННІ ПОЛІСИ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ» 

Бахарєва Ярослава Василівна, асистент кафедри 

економічної кібернетики ВНАУ 

 

«СТАН ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ» 

Вільчинська Наталія Леонідівна, викладач вищої 

категорії Технологічно-промислового коледжу ВНАУ  

 



«ПРІОРИТЕТИ І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» 

Матеуш Ірина Миколаївна, викладач Чернятинського 

коледжу ВНАУ 

 

«CLOUD-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ У 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ПРОЦЕСІ» 

Лебідь Олександр Васильович, асистент кафедри 

економічної кібернетики ВНАУ 

 

«ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГАЛУЗІ 

САДІВНИЦТВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА НАПРЯМИ 

ЙОГО РОЗВИТКУ» 

Феняк Лариса Анатоліївна, асистент кафедри економіки 

ВНАУ 

  

«ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОБОРОТНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ВЕРТИКАЛЬНОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ» 
Стоянова Олена Миколаївна, аспірант кафедри обліку і 

оподаткування Одеського державного аграрного університету 

(Науковий керівник: д.е.н., проф. Стоянова-Коваль С.С.) 

 

«ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СИСТЕМО-

ФОРМУЮЧИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТО-

СПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИ-ЄМСТВ» 

Чіков Ілля Анатолійович, асистент кафедри економічної 

кібернетики, аспірант ВНАУ 

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

  

«СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ» ТА 

ІНДИКАТОРИ ЇЇ ОЦІНКИ» 

Костюченко Дарина Леонідівна, асистент кафедри 

економіки, аспірант ВНАУ 

(науковий керівник: д.е.н., проф. Прямухіна Н.В.) 

 



«НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ 

АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНОЮ СФЕРОЮ 
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18-19 квітня 2019 року Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах 

глобалізаційних процесів».  

Доповідь на секційному засіданні Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах 

глобалізаційних процесів» 

Секція 1. Розвиток економіки в умовах глобалізацій них процесів: 

моделювання, методи, сучасні інформаційні технології 

Табенська О.І. «Інноваційний розвиток сфери туризму в умовах 

глобалізаційних процесів» 

         Постановка проблеми.   На сучасному етапі, відбулися кардинальні  

зміни у світовому господарстві. Трансформація провідних економік світу, 

втрата конкурентоспроможності найбільш прибуткових галузей. Негативні 

тенденції, падіння виробництва товарів, і не спроможність вчасного та 

якісного надання послуг, пов’язані з пандемією    COVID -19. Центральна та 

місцева влада,  формують тактичні та стратегічні рішення, які сприяють 

мінімізації ризиків, які виникли.  

 Пандемія COVID - 19 вплинула на всі сфери нашого життя, особливо 

на дозвілля та відпочинок. Через карантинні обмеження численні країни 

вважають за потрібне обмежити потік туристів. Однак, зауважують 

працівники туристичної сфери, є позитивні моменти,   через не значний 

попит, ціни на деякі відомі напрямки суттєво трансформовані.  

На новорічні свята вінничани особливо прагнуть подорожувати і 

переважно обирають Єгипет. Також серед екзотичних напрямків цієї зими 

туристи мають змогу відвідати ОАЄ, Домініканську Республіку, 

Мексику, Мальдівську Республіку, та  Занзібар. У 2020 році  вінничани 

також  можуть  відсвяткувати новорічні свята в горах Туреччини [1].  

Але на сучасному етапі, обов’язковою умовою для тих громадян, які 

планують подорожі, є моніторинг епідеміологічної ситуації в регіоні. Також 

необхідно досліджувати вимоги, які стосуються термінів та умов тестування, 

умов перетину  кордонів і виконання заборон, які  передбачені 

законодавством країн, де заплановані подорожі. 



Аналіз досліджень і публікацій.  Факти про Німеччину, а саме: 

зовнішня політика,  наука, економіка, культура знайшли відображення в 

актуалізованому виданні вчених-економістів: Бішофа М., Шовістре Е., 

Кляйсе К., Вілле Й., Безшкура А.Ю. аналізує методологічні підходи щодо 

вивчення впливу НТП на інституціональну структуру міжнародного бізнесу; 

Ногачевський О. розглядає франчайзинг  в  Україні: проблеми та 

перспективи. 

   Метою доповіді є дослідження  розвитку сфери туризму в Німеччині 

та в Україні, ознайомлення з  діяльністю закладів розміщення, а також 

пропозиції рестораторів та франчайзерів України, щодо зміни законодавства 

на період дії карантинних обмежень. 

         Виклад   основного матеріалу  дослідження. Співробітники  

туристичного оператора “Join UP“ зауважують, що відпустка у 2020-2021 

роках є досить раціональним рішенням.  Експерти радять уважно перевірити  

країни,  кордони  яких відкриті,  а також досконало вивчити  умови в’їзду, 

заздалегідь все спланувати і вирушати в подорож. Подорожі – частина 

нашого життя, можливість пізнати світ, отримати новий досвід, знання, 

врешті-решт, отримати нові враження і відпочити. Необхідно дотримуватися 

визначених правил гігієни  і соціального дистанціювання [2].           

         З власного досвіду зазначимо, що  Німеччина  – це країна, в якій щоразу 

хочеться відкривати для себе нові сторінки – її історії, характер і традиції 

мешканців, неймовірний контраст сільської природи й активного життя 

великих міст. Німецькі землі пропонують для ознайомлення  фортеці й 

середньовічні замки, величні монастирі й чудові церкви, вишукані палаци й 

високі вежі, неймовірні сади й парки. Кожне місто тут має своє неповторне 

обличчя, усюди вас чекає насичена екскурсійна програма, дегустація страв 

традиційної німецької кухні, відвідування унікальних музеїв і приємні 

прогулянки вузькими брукованими вуличками [3].           

         Німеччина є четвертою за розміром країною в Європейському Союзі 

після Франції, Іспанії та Швеції.  Експерти вбачають у відродженні міст 



стабільне зростання та розвиток інновацій і прогнозують на 2030 рік значне 

збільшення кількості мешканців у великих містах, що матиме важливі 

наслідки для ринку житла, внутрішньо міської мобільності й сучасної 

інфраструктури. Міста мають велику привабливість і для туристів – саме 

Берлін володіє спеціальним магнетизмом, де щороку зростає кількість 

відвідувачів [4, с. 154-165].           

           Котбус – місто в східній частині Німеччини, розташоване на річці 

Шпрее і трьох залізничних лініях  в 100 км від Берліна. Вважається 

культурним і політичним центром сорбского населення в Нижньої Лужиці.  

Котбус досить невелике місто, тому для нього характерний особливий 

ритм життя. Атмосфера тут  відрізняється від атмосфери  великих німецьких 

міст, навіть спілкуються місцеві жителі на особливому  лужицько-

силезькому діалекті.  

Необхідно зазначити, що у Котбусі є значна кількість привабливих 

дизайнерських готелів, в самому центрі міста знаходиться сучасний,  

“SORAT Hotel Cottbus“. Він займається ефективним історичним 

будівництвом і пропонує на вибір туристам просто гарні номери з 

оформленням білого кольору. Узагальнюють композицію аксесуари 

червоного кольору: дизайнерські килими та тканини, а також предмети 

меблів і підібрані в тонких композиціях з живих квітів.  

Розглянемо  діяльність 4-зіркового готелю, який розташований в 

історичному центральному кварталі міста Котбус. Зручні та просторі номери 

готелю “Lindner Congress Hotel Cottbus“ оснащені всіма сучасними засобами 

безпеки (рис. 1.).  

У ресторані “Primo“, в готелі, пропонують фірмові страви регіональної, 

а також  інтернаціональної кухні.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Заходи безпеки, які створені   у готелі “Lindner Congress Hotel 

Cottbus“ у зв’язку з  пандемією COVID -19.    

       * Джерело: сформовано автором  на основі  [5].   

 

             Іншу історичну будівлю в південній частині міста займає готель “Hotel 

Am Seegraben“, який оточує гарний доглянутий сад. Готель сподобається 

тим, хто віддає перевагу відпочивати в стильній сучасній атмосфері, його 
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номери були декоровані у світлих тонах і укомплектовані суворими меблями 

із світлого дерева.  Вишукані нотки кімнатам надають килимове покриття і 

штори лавандового кольору, номера прикрашають ефектні сучасні картини і 

яскраве освітлення [5]. 

        Але, необхідно зазначити, що 2019, 2020, початок 2021 року 

кардинально змінили тривалість, напрямки подорожей і уподобання 

туристів.  Найбільших проблем світовий туризм зазнав внаслідок закриття 

кордонів між країнами у зв’язку із рекомендаціями урядів, щодо уникнення 

масових заходів, обмеження інтенсивності пересування між країнами та 

пов’язаним з цим зниженням попиту на авіа перельоти, та не можливості 

здійснення туристичної діяльності внаслідок комплексної боротьби з 

пандемією COVID -19 і запровадженням карантину.   

         У Німеччині рекомендується  відмовитися від подорожей всередині 

країни і від одноденних туристичних маршрутів за межі регіону. Втім, 

остаточне рішення федеральний уряд, в даному випадку, залишив за 

регіональною владою.   

          Кафе і ресторани, а також готелі для туристів  знову не працюють,  а 

саме з 2 листопада 2020 року. У країні діє жорсткий локдаун – не працюють 

школи, дитячі садки,  магазини, підприємства побутового обслуговування, 

театри, музеї, ресторани, обмежені соціальні контакти [6].  

Необхідно також  проаналізувати  проблеми, які виникли в 

туристичній сфері України, у зв’язку з  пандемією COVID -19.  Серед 150 

рестораторів і франчайзерів України  провели опитування, як допомогти 

галузі ефективно функціонувати в кризових умовах. 

 Дослідження процесів реалізації стратегічних змін полягає у 

визначенні характеру  змін, які відбуваються на підприємствах через аналіз 

чинників, тенденцій управління ними. Технологія дослідження включає 

усвідомлення проблеми, послідовність етапів і процедур збору, обробки, 

упорядкування даних, визначення критеріїв, показників та методів аналізу, 

подання результатів. 



Інструментарій управління стратегічними змінами являє собою засоби 

управління  змінами підприємства, що забезпечують відповідно наміри та 

цілі  підприємства щодо розроблення стратегічних рішень, їх  реалізацію 

через зміни та їхній контроль. Стратегії змін відповідають напрямкам 

стратегічного розвитку.  

Планування стратегії фірми не є наслідком лише складних ситуацій на 

ринку й в управлінні. Планування ринкової стратегії залежить також від 

рівня інтернаціоналізації підприємства. Після вибору стратегії настає етап 

перетворення її в дії і позитивні результати. Вимоги до менеджерів на етапах 

розробки і реалізації стратегії істотно відрізняються. Якщо успішне 

створення стратегії залежить від бачення бізнесу, грамотного аналізу 

зовнішнього і внутрішнього середовища організації, підприємницького 

мистецтва, то реалізація стратегії вимагає вирішення різних управлінських 

завдань і визначається лідерством, мотивацією і наявністю відповідних 

навичок.  

         Відповідно до двох напрямків реалізації стратегічних змін через 

інтеграцію, виділяються два типи стратегії: горизонтальна та вертикальна. 

Стратегія горизонтальної інтеграції здійснюється, коли відбувається 

придбання або злиття з підприємством або основним конкурентом, що діє в 

іншому сегменті ринку. Стратегія вертикальної інтеграції свідчить, що 

підприємство розширюється в напрямках діяльності, пов’язаних з 

просуванням товару на ринок. 

Пропозиції рестораторів і франчайзерів України  щодо змін 

законодавства України  у зв’язку з  пандемією COVID -19  відображені на  

(рис. 2.). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Пропозиції рестораторів і франчайзерів щодо змін 

законодавства України  у зв’язку з  пандемією COVID -19.    

            * Джерело: сформовано автором  на основі  [7].   

           Система франчайзингу володіє цілим переліком переваг, які 

дозволяють ефективніше організувати господарську діяльність з меншими 

затратами, що підвищуватиме конкурентоспроможність вітчизняної 

економіки. Франчайзинг спрямований на одержання нових продуктів, 
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технологій і послуг; виробництва, маркетингу й управління; перехід до нових 

організаційних структур; застосування нових видів ресурсів і нових підходів 

до використання традиційних ресурсів. Мережі – реальний феномен 

сьогодення, їх види постійно розвиваються та набувають все нових 

характеристик [8, с. 70-72]. 

         Позитивним є те, що у випадку з франчайзингом  підприємець може 

самостійно обирати напрямок діяльності, кількість франшиз тощо і таким 

чином диверсифікувати ризики від франчайзингової діяльності для того, щоб 

за будь-якої кризи створити сталу прибутковість. Франчайзинг має ряд 

переваг, які дозволяють знизити операційні витрати та підвищити 

ефективність виробничої діяльності, що особливо важливо для України в 

сучасних умовах.  

        За фіксовану плату франчайзі отримує кваліфіковану допомогу, яка за 

інших умов є для нього занадто дорогою. За таких умов ведення бізнесу 

франчайзер наймає менше адміністративного персоналу, що зменшує його 

витрати на заробітну плату, в той час, як прибутковість зростає, адже 

франчайзі мають більший стимул досягнення кращих результатів, ніж 

найманий працівник [9, с. 22-25]. 

Необхідно зазначити, що незважаючи на ризики, викликані 

пандемією COVID - 19, підприємці готельно-ресторанної сфери Вінниці 

об’єднались у 2020 році  і заснували асоціацію гостинності  “ХлібСіль“. 

За підтримки спілки “Стіна“ та проекту ПРОМІС для учасників 

новоствореної організації провели 6-модульне навчання, розробили проект 

місії та візії спілки, окреслили ключові моменти політики членства. 

Об’єднуючи зусилля, та встановлюючи нові умови партнерства, учасники 

асоціації працюватимуть над збільшенням кількості  туристів на Вінниччину, 

зокрема через розвиток культури харчування й гастротуризму. 

Вінницький стандарт гостинності насправді є  універсальним, і його 

має змогу  застосовувати будь-який підприємець,  чи працівник галузі, хто 

так, чи інакше взаємодіє з гостями: розповідає, презентує, пригощає, 



розміщує, організовує, надає приміщення. Стандарт може бути 

впроваджений у роботу як індустрії подій, так і туристичних компаній. І саме 

зазначений механізм дає змогу створювати “додану вартість“ – він стосується 

не лише готельно-ресторанного бізнесу. Надалі, спільно з асоціацією 

гостинності  “ХлібСіль“ і спілкою “Стіна“ буде розвиватися взаємодія 

ключових суб’єктів туристичного ринку й допомагати їм у перехресних 

продажах і промоції, формуванні спільних продуктів [10]. 

За словами директора департаменту маркетингу міста та туризму 

міської ради Вешелені О.М., 2020 рік зумів згуртувати туристичну спільноту 

Вінниці через діяльність Туристичної ради при міському голові, відбулося 

затвердження Стратегії розвитку туризму до 2030 року та створення 

галузевої асоціації гостинності “Хліб Сіль“.  

         Саме в об’єднанні зусиль влади, громадськості й бізнесу Вінниця може 

досягти помітних результатів і збільшити попит на свої туристичні продукти 

вже в новому сезоні. Для забезпечення даного процесу затверджено та 

передбачено фінансування Програми розвитку туризму на 2021-2023 роки з 

метою  відновлення докарантинних показників [11]. 

 Висновки з проведеного дослідження.  У статті розглянуто тенденції 

розвитку індустрії гостинності в Німеччині. Проаналізовано заклади 

розміщення та харчування міста Котбус, землі Бранденбург.   

         Проаналізовано  діяльність 4-зіркового готелю “Lindner Congress Hotel 

Cottbus“, який розташований в історичному центральному кварталі міста 

Котбус. Зручні та просторі номери готелю “Lindner Congress Hotel Cottbus“  

забезпечені заходами боротьби з пандемією COVID  - 19. 

         У статті розглянуто   діяльність  закладів  розміщення та харчування 

міста Вінниці, а також   особливості  розвитку сфери гостинності  в умовах 

карантину.  Досліджено стратегії розвитку туризму у Вінницькій області. В 

об’єднанні зусиль влади, громадськості,  бізнесу, Вінниця  має можливість 

досягти помітних результатів і збільшити  попит на туристичні продукти. 



        Проаналізовано пропозиції рестораторів та франчайзерів щодо зміни 

законодавства України, яке стосується діяльності підприємств в умовах 

пандемії COVID -19.  
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