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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

19 квітня 2018 рік 

 

9.00-10.00 реєстрація учасників  (2 корпус, 2 поверх)  

10.00-12.00 пленарне засідання (зала 2213)  

12.00-13.00 перерва на обід  (їдальня університету, буфети) 

13.00-15.00 секційні засідання  (ауд. 3302, ауд. 3407) 

15.00 підведення підсумків, закриття конференції  
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на пленарному засіданні – 10 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – 5 – 10 хв. 

Дискусія – 5 хв. 
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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

КАЛЕТНІК Григорій Миколайович – доктор економічних наук, професор, 

академік НААН, президент університету, голова програмного комітету. 

МАЗУР Віктор Анатолійович – кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, ректор університету, заступник голови програмного комітету. 

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, 

проректор з наукової роботи університету. 

ГУНЬКО Ірина Василівна – кандидат технічних наук, доцент, проректор з 

науково-педагогічної, інноваційної діяльності та роботи з відокремлених 

структурних підрозділів, віце-президент ННВК «Всеукраїнський науково-

навчальний консорціум» 

ГАНІЄВ Ібрагім – к.е.н., доцент, завідувач відділу контролю якості освіти 

Самаркандський сільськогосподарський інститут, Узбекистан 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ШАМАНСЬКА Олена Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, декан 

факультету економіки та підприємництва, голова оргкомітету 

ЦУРКАН Олег Васильович – кандидат технічних наук, доцент, директор 

Ладижинського коледжу Вінницького національного аграрного університету 

КУЧЕРЯВИЙ Віталій Петрович – доктор сільськогосподарських наук, 

пофесор, в.о. директора Чернятинського коледжу Вінницького національного 

університету 

БУДЯК Руслан Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, директор 

Технологічно-помислового коледжу Вінницького національного університету 

КАЗЬМІР Валентина Анатоліївна – директор Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу Вінницького національного університету 

КУШНІР Олександр Михайлович – кандидат сільськогосподарських наук, 

директор Верхівського сільськогосподарського коледжу 
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Вінницького національного аграрного університету 

КОНДРАТОВА Марина Володимирівна – директор Немирівського 

будівельного коледжу Вінницького національного аграрного університету 

ПРУТСЬКА Олена Олексіївна – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

КОЛЯДЕНКО Світлана Василівна – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економічної кібернетики 

БУРЄННІКОВА Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці 

ДЖЕДЖУЛА Олена Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри математики, фізики та комп`ютерних технологій 

ЛЕВИЦЬКА Інна Ванадіївна – доктор  економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-

ресторанної справи та туризму 

КІРЄЄВА Елеонора Андріївна – кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри економіки 

ГОНЧАРУК Тетяна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, учений 

секретар та в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури 

РУДА Оксана Леонтіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування 

СІЛКО Ірина Миколаївна – головний бухгалтер університету 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ. ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
 

МАЗУР Віктор Анатолійович, кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент, ректор Вінницького національного аграрного університету 

 

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, 
проректор з наукової роботи університету. 

 

ШАМАНСЬКА Олена Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент, декан  
факультету економіки та підприємництва Вінницького національного аграрного 
університету 

Доповіді на пленарному засіданні: 
 

 

«ПРОТОКОЛ IPv6 МАЙБУТНЄ ВЖЕ НАСТАЛО» 
ЧОБАН ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ, директор компанії IT-LAB, Молдова 

«ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ В 
УПРАВЛІННІ КОМПАНІЯМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ» 
ГАРМАТІЙ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри економічної кібернетики Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ МОЛДОВЫ» 
ДОГА ВАЛЕРИЙ СЕМЕНОВИЧ доктор экономических наук, профессор, 
Национальный институт экономических исследований АН Молдовы 

«АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ» 
ДЕМЧЕНКО ОКСАНА ПЕТРІВНА кандидат економічних наук, доцент 
кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

«INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR LINKING SMALLHOLDER 
FARMERS TO HIGH-VALUE ADDED MARKETS IN UZBEKISTAN» 
SANAEV GOLIB PhD, Head of the Department of Management in Agriculture, 
Samarkand Agricultural Institute, Uzbekistan 
«ПРОБЛЕМА ЦІНОВОГО ДИСПАРИТЕТУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ: 
УКРАЇНА ТА УЗБЕКИСТАН ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ» 
ФЕНЯК ЛАРИСА АНАТОЛІІВНА асистент кафедри економіки Вінницького 
НАУ 
«PRICE ASYMMETRY OF AGRIFOOD MARKET IN UZBEKISTAN» 
PARDAEV KHUSNIDDIN Head of International Department, Samarkand 
Agricultural Institute, Uzbekistan 
«ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ПОПУЛЯРНОГО ТУРИЗМУ НА 
ПРИКЛАДІ АМЕРИКАНСЬКОЇ САГИ «СУТІНКИ» 
МІЛІНЧУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА кандидат економічних наук, доцент 
кафедри менеджменту та туризму Житомирський державний технологічний 
університет  
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«SEE-УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ СКЛАДОВИХ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ» 
БУРЄННІКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА доктор економічних наук, професор 
кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці Вінницького 
НАУ 

«LABOUR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT CHALLENGES IN LATVIA»  
SANDRA JĒKABSONE Dr.oec., BVEF asocētā profesore  
«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ 
ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»  
КОВАЛЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА кандидат технічних наук, доцент 
кафедри програмного забезпечення Вінницького НТУ 

«ВИКОРИСТАННЯ КІЛЬКІСНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДАНИХ 
СУКУПНОСТЕЙ»  
JOANNA KONIECZNA-SAŁAMATIN, PhD, Instytut Socjologii, Uniwersytet 
Warszawski  

«МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ» 
ВОВК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ доктор економічних наук, професор 
кафедри економічної кібернетики ЛНУ імені Івана Франка 

«МЕТОД МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В АНАЛІЗІ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ» 
УШКАЛЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА кандидат економічних наук, доцент 
кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці Вінницького 
НАУ 

«ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ГЛОБАЛІЗАЦІЮ» 
КОЛЯДЕНКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА, доктор економічних наук, професор 
кафедри економічної кібернетики Вінницького НАУ 

«WIFI РОУМІНГ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ» 
ЛЕБІДЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ асистент кафедри економічної 
кібернетики Вінницького НАУ 

«КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ТА НАПРЯМИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 
ПОЛЬОВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА, доктор економічних наук., доцент кафедри 
фінансів, банківської справи та страхування Вінницького НАУ 

«ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗМІСТ ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ» 
СТАВСЬКА ЮЛІЯ ВАЦЛАВІВНА, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної 
справи та туризму Вінницького НАУ 
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СЕКЦІЯ 
ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ТА СТРАТЕГІЯ 

РОЗВИТКУ 

(ауд. 3407) 
 

Керівник: Коляденко Світлана Василівна, доктор економічних наук, професор 
кафедри економічної кібернетики 
 
Відповідальний секретар: Яцковська Римма Олександрівна, асистент кафедри 
економічної кібернетики 
 
«АНАЛІЗ РИНКУ ЕКЗОСКЕЛЕТІВ»  
Денисюк В. О. кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики 
Вінницького НАУ 
«BUSINESS INTELLIGENCE В ЕКОНОМІЦІ» 
Юрчук Н. П. кандидат економічних наук доцент кафедри економічної 
кібернетики Вінницького НАУ 
«ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ»  
Денисюк А. В. асистент кафедри програмного забезпечення Вінницького НТУ 
«ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ТОПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ» 
Січко Т. В. кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики 
Вінницького НАУ 
«ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОДЕЛЕЙ У ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ» 
Ушкаленко І. М., кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної 
кібернетики Вінницького НАУ 
«ВДОСКОНАЛЕННЯ І ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК ФАХІВЦЯ-
КІБЕРНЕТИКА» 
Баланчук Т. О., викладач Ладижинського коледжу Вінницького НАУ  

«ІНФОРМАЦІЙНЕ ЕЛЕКТРОННЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВНЗ» 
Яцковська Р. О., асистент кафедри економічної кібернетики Вінницького НАУ 
«ПРОФЕСІЯ «БІЗНЕС-АНАЛІТИК»: КЛЮЧОВІ НАВИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ 
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ» 
Бахарєва Я. В. асистент кафедри економічної кібернетики Вінницького НАУ 
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СЕКЦІЯ 
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ 

ЕКОНОМІЧНИМИ ОБЄКТАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
(ауд. 3407) 

 
Керівник: Бурєннікова Наталія Вікторівна, доктор економічних наук, професор 
кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці 
 
Відповідальний секретар: Волонтир Людмила Олексіївна, кандидат технічних 
наук, доцент кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці 
 
«КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ 
СИСТЕМАМИ» 
Ніколайчук В.Я., асистент кафедри математики, фізики та комп’ютерних 
технологій Вінницького НАУ  
«ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ БАЗ ДАНИХ WEB-ДОДАТКІВ: АНАЛІЗ 
ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ» 
Власенко І.В., доктор економічних наук, професор кафедри готельно-ресторанної 
справи Вінницький торгово-економічний інститут Київського національного 
торгово-економічного університету 
«СТВОРЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ РЕГІОНУ» 
Дмитрів Д.В., кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної 
кібернетики Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя 
«СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В ДОСЛІДЖЕННІ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ 
ЯВИЩ» 
Тимошенко Н.А., кандидат економічних наук, доцент, старший спеціаліст 
Міністерства фінансів України 
«МОДЕЛЮВАННЯ В ЛОГІСТИЦІ ТРАНСПОРТУ» 
Бурєнніков Ю.Ю. кандидат економічних наук, доцент кафедри автомобілів та 
транспортного менеджменту ВНТУ 
«СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ОПЕРАЦІЯМИ» 
Киш Л.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри моделювання та 
інформаційних технологій в економіці Вінницького НАУ 
«ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ 
ПОКАЗНИКІВ ГАЛУЗІ БУРЯКІВНИЦТВА» 
Волонтир Л.О. кандидат технічних наук, доцент кафедри моделювання та 
інформаційних технологій в економіці Вінницького НАУ 
«ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ У ВНЗ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ» 
Зелінська Ю.С. молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку 
(науковий керівник Ушкаленко І.М.) 
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ 
ОБ’ЄКТАМИ» 
Зелінська О.В. кандидат технічних наук, доцент кафедри моделювання та 
інформаційних технологій в економіці Вінницького НАУ 
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«АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ СУПКРПОЗИЦІЇ 
ПУАССОНІВСЬКОГО ТА РЕГУЛЯРНОГО ПОТОКІВ ТРАНСАКЦІЇ» 
Підгурський О.І. кандидат технічних наук, доцент кафедри моделювання та 
інформаційних технологій в економіці Вінницького НАУ 

«ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БІЗНЕСАНАЛІТИЧНИХ 
СИСТЕМАХ ЛОГІСТИКИ» 
Потапова Н.А. кандидат економічних наук, доцент кафедри моделювання та 
інформаційних технологій в економіці Вінницького НАУ 

«РИЗИКИ ЛОГІСТИКИ СКЛАДУВАННЯ» 
Качуровський С.В. кандидат економічних наук, асистент кафедри моделювання та 
інформаційних технологій в економіці Вінницького НАУ 
«ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ, 
ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ З МЕТОЮ МОДЕЛЮВАННЯ» 
Юрченко О.М., аспірант кафедри моделювання та інформаційних технологій в 
економіці Вінницького НАУ 
«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМТВА: СУТНІСТЬ, АСПЕКТИ 
МОДЕЛЮВАННЯ» 
Бондаренко О.В. асистент кафедри моделювання та інформаційних технологій в 
економіці Вінницького НАУ 
 

 
 
 

СЕКЦІЯ 
 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

(ауд. 3302) 
 

Керівник: Левицька Інна Ванадіївна, доктор економічних наук, професор 
кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної 
справи та туризму 
 
Відповідальний секретар: Полеся Василина Миколаївна, асистент кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та 
туризму 
 
«КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В СФЕРІ ГОСТИННОСТІ» 
Луцяк В.В., доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму 
Вінницького НАУ 

«ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ В 
УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ» 
Головня О.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму 
Вінницького НАУ 
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«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІT НА УКРАЇНСЬКОМУ 
ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ ПОСЛУГ» 
Юр’єв В.І., кандидат історичних наук, доцент кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму 
Вінницького НАУ 

«МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ 
УКРАЇНИ» 
Іващенко А.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та 
поведінкової економіки Донецького національного університету ім. Василя Стуса 

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» 
Прилуцький А.М., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та 
туризму Вінницького НАУ 

«ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ В 
УКРАЇНІ» 
Мазур С.А.,  кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму 
Вінницького НАУ 

«ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» 
Табенська О.І., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та 
туризму Вінницького НАУ 

«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦЕНТРІВ СІЛЬСЬКОГО (ЗЕЛЕНОГО) 
ТУРИЗМУ НА ПОДІЛЛІ» 
Полеся В.М., асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 
готельно-ресторанної справи та туризму Вінницького НАУ 

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ 
ПРИРОДНО- ЗАПОВІДНИМ ФОНДОМ» 
Марчук Л.М., асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 
готельно-ресторанної справи та туризму Вінницького НАУ 
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СЕКЦІЯ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

(ауд. 3302) 
 

Керівник: Кірєєва Елеонора Андріївна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри економіки 
 
Відповідальний секретар: Дюк Анна Андріївна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економіки 
 

«ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИИ» 
Арутюнян Арутюн Саргисович кандидат экономических наук, доцент 
Национальный Аграрный Университет Армении 
Хачатрян Гоарик Сережаевна кандидат экономических наук, доцент 
Национальный Аграрный Университет Армении 

«THE ROLE OF UNIVERSITIES IN REGIONAL DEVELOPMENT AND 
INNOVATIONS» 
GANIEV IBRAGIM PhD, Head of Department Quality Control of Education, 
Samarkand Agricultural Institute, Uzbekistan 
«АГРАРНІ РОЗПИСКИ ЯК СТИМУЛЮЮЧИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ»   
Костюченко Д. Л. асистент кафедри економіки Вінницького НАУ 
«РОЗВИТОК ТВАРИННИЦЬКО-ПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСУ ЯК 
СКЛАДОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ» 
Фуштей Л.Л. аспірант кафедри економіки Вінницького НАУ 
(науковий керівник Салькова І.Ю.) 
«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»  
Брояка А. А. кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки 
Вінницького НАУ,  
«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ» 
Хаєцька О. П. кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки 
Вінницького НАУ 

«ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА» 
Кулакова М. Ю. аспірант Одеського державного аграрного університету 
«СТРУКТУРНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ, МОТИВАЦІЇ 
ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА» 
Климчук А. О. кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки 
Вінницького НАУ 
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«ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: 
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ»  
Дюк А. А. кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки Вінницького 
НАУ 

«ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ»  
Ковальчук С. Я. кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки 
Вінницького НАУ 

«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»  
Нечепуренко В. В. викладач Немирівського коледжу будівництва та архітектури, 
Вінницького НАУ  

«ВИРОБНИЦТВО БІОДИЗЕЛЯ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО ОРІЄНТИРУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 
СЬОГОДЕННЯ»  
Паламаренко Я. В. асистент кафедри економіки Вінницького НАУ 

«ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВОГО 
СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»  
Коляденко Д.Л. кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки 
Вінницького НАУ 
«ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ДЕГРАДАЦІЇ ГРУНТУ ТА ІННОВАЦІЙНІ 
ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ» 
 Бурлака Н.І. кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки Вінницького 
НАУ  

 
 
 
 

СЕКЦІЯ 
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ КІБЕРНЕТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ 
(ауд. 3302) 

 
Керівник: Прутська Олена Олексіївна, доктор економічних наук, професор 
кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
 
Відповідальний секретар: Руда Оксана Леонтіївна кандидат економічних наук, 
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування. 
 

«НИЗЬКА ІНФЛЯЦІЯ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: БОРОТЬБА 
ПРІОРИТЕТІВ» 
Прутська О.О., доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Вінницького НАУ 
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«ПЕРЕСТРАХУВАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ» 
Алескерова Ю.В., доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Вінницького НАУ 

«ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 
Вдовенко Л.О. доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Вінницького НАУ 
«КРИПТОВАЛЮТА І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 
Янчук В.І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування Вінницького НАУ 

«ПОЛІТИКА МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ» 
Колотій С.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування Вінницького НАУ 

«ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: СПЕЦИФІКА 
ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМКИ РОЗМІЩЕННЯ» 
Марценюк-Розарьонова О.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри 
фінансів, банківської справи та страхування Вінницького НАУ 

«ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ» 
Грищук Н.В., асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
Вінницького НАУ 

«СУЧАСНИЙ СТАН ДІЯЛЬНІСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ 
УСТАНОВ В УКРАЇНІ» 
Руда О.Л. кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи 
та страхування Вінницького НАУ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Доповідь Міжнародної науково-практичної конференції 

«Кібернетичне управління економічними об’єктами в умовах 

глобалізації»  

19 квітня 2018 року. 

Секція . Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності  

Табенська О.І. «Тенденції розвитку готельного господарства» 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ  

ГОСТИННОСТІ В НІМЕЧЧИНІ  

         Вступ та постановка проблеми. Забезпечення сталого соціально-

економічного розвитку регіонів, підвищення їх конкурентоздатності 

неможливі без подолання проблем міжрегіональних відмінностей, ліквідації 

кризових явищ і відсталості у розвитку окремих територій країни. При 

управлінні економічним розвитком окремого регіону доцільно виділяти всі 

вищенаведені відносно самостійні цілі і здійснювати моніторинг їх 

досягнення. Зокрема, разом з моніторингом стану регіонального 

виробництва і динамікою грошових доходів населення необхідно 

відстежувати й інші найважливіші параметри економічного розвитку. 

Наявність і рівень якості освіти, дитячих садів, інших освітніх установ і 

їх доступність, а також рівень освіти і кваліфікації людей – найважливіші 

параметри рівня розвитку будь-якого регіону. Постачання продуктами 

харчування, контроль за їх якістю, дотримання прав споживачів на 

роздрібному ринку – це також параметри оцінки рівня регіонального 

розвитку.  

Рівень фізичного і психічного здоров'я населення, тривалість життя, 

рівень розвитку системи охорони здоров'я та її доступність, стан 

навколишнього середовища – також важливі критерії оцінки соціально-

економічного розвитку регіону [1, с. 1-10].     

          Необхідно зазначити, що територія сучасного Бранденбурга ввійшла до 

радянської зони окупації, в якій  було видано Демократичне положення про 

громадян 1946 року, яке  поширювалося поряд з Бранденбургом на 



Померанію, Саксонію, Тюрінгію та Саксонію - Ангальт. Земля Бранденбург, 

наприклад, була розподілена на три округи: Котбус, Франкфурт - на - Одері 

та Потсдам. 

Дані трансформаційні заходи  вимагали появи нових економічних 

структур, нових способів мислення і вимог щодо навчання з боку усіх 

зацікавлених сторін колишньої системи, а також створення нових інститутів і 

нових структур економічної підтримки. Крім залучення інвесторів до 

загального процесу приватизації, акцент був зроблений на забезпеченні й 

зміцненні стабільності традиційних для НДР галузевих полюсів в різних 

частинах землі Бранденбург (Bestandssicherung). Це включало туризм і 

кіноіндустрію навколо Потсдама і Гафельланда, а також сприяння розвитку 

промисловості в середніх містах [2, с. 4-9]. 

  Аналіз досліджень і публікацій. Цілі та критерії соціально-

економічного розвитку окремого регіону досліджує вчений-економіст  

Бурдун А.В., кластерний підхід до формування та розвитку туристських 

дестинацій з урахуванням туристського потенціалу міст аналізує вчений 

Войтенко К.К., а також Програма для України з розширення прав і 

можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку "U-LEAD з 

Європою",  яка спільно фінансується Європейським Союзом та його 

країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією 

розглядає регіональні полюси зростання, розуміння інструменту, аналіз 

передумов його успіху і виявлення принципів для можливості 

перенесення в український контекст; Танасійчук О. аналізує, яким 

чином туристична Німеччина очікує українців. 

Головною метою статті є дослідження ефективного розвитку сфери 

туризму в Німеччині, а саме у місті Котбусі, ознайомлення з інноваційною 

діяльністю закладів розміщення, а також різноманітних кафе та ресторанів. 

Аналіз діяльності туристичної сфери, її трансформація після об’єднання 

Німеччини, співпраця органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій, туристичних фірм, музеїв, закладів освіти і науки.  



    Визначення сутності територіально-функціональної структури 

рекреаційно-туристичного кластера, забезпечення підвищення економічної 

ефективності господарської діяльності кластерів на регіональному рівні. 

       Результати дослідження. Пʼять нових федеральних земель 

відіграють у туризмі важливу роль. Для багатьох регіонів на сході 

Німеччини після воззʼєднання туризм став шансом знову ефективно 

удосконалити свою діяльність в економічному сенсі. Відомі ландшафти, 

як Шпревальд, традиційні міста культури Дрезден, чи Ваймар або 

балтійські курорти на кшталт Бінца на острові Рюґен приваблюють 

туристів з Німеччини та закордону. Байдуже, скільки вже побачено – є 

ще багато чого відкривати, переживати, святкувати й дивуватися в 

країні туризму Німеччині [3, с. 1].    

           Міський туризм є найбільшим сегментом  німецької туристичної 

галузі. У містах відзначається зростання числа поїздок німецьких  та 

іноземних туристів. Причинами подорожей є бажання взяти участь у 

культурних подіях або спортивних заходах. 

Міста, що протягом багатьох років займають провідні позиції у 

німецькій статистиці туризму, завдяки різноманітному асортименту послуг і 

значній кількості заходів приваблюють все більше відвідувачів, які бажають 

здійснити екскурсію, цікаво провести вихідні дні або невелику відпустку. 

Особливо помітна тенденція до коротких відпусток, що забезпечує  міському 

туризму ще більшу популярність [4, с.1].    

         Досвід Німеччини свідчить,  що  держава, яка зацікавлена у розвитку 

туристичної галузі, повинна фінансувати розвиток цієї галузі як всередині 

країни, так і за кордоном, при цьому, фінансування має спрямовуватися не 

лише на рекламні заходи, але і на глибокі маркетингові дослідження, 

підвищення інформаційної прозорості і додаткову освіту працівників 

туристичної індустрії, яка повинна відповідати світовим стандартам. 

         Більше уваги стало приділятися використанню місцевих науково-

дослідницьких організацій та їх інтеграції в сприяння розвитку нових сфер 



бізнесу і стартапів. Це також був час, коли кластерна політика і зміцнення 

ендогенних потенціалів стали більш прийнятними в межах ЄС в цілому, а не 

тільки в Бранденбурзі.  

Поєднання стратегії кластерної компетенції, яка впроваджується 

землею Бранденбург та РПЗ, призвело до регіональної та просторової 

конкретизації кластерного підходу. Це дозволило практично впроваджувати 

кластерний підхід на місцевому рівні, а також ззосередити акцент з 

урахуванням конкретної ситуації на існуючих локальних конкурентних 

потенціалах [2, с. 17]. 

          Котбус – це одне з небагатьох міст Німеччини, в якому ще залишилися  

площі для розвитку бізнесу: достатній потенціал є як для розміщення 

промислових підприємств, так і для комерційних площ. Після відкриття 

Технологічного і індустріального парку (TIP) Котбус став володарем 

найбільшої суцільної промислової зони Бранденбурга.    

       Характерною особливістю міста і регіону є різноманітність 

представників різних галузей. Широко поширені такі галузі як 

енергокомплекс і енергетичні технології (включаючи природоохоронні), 

металообробка, машинобудування, гірнича справа, техніка шляхів 

сполучення, медійна, інформаційна та комунікаційна галузь, харчова 

промисловість, а також сфера послуг і сервісу. 

        Крім того, Котбус, як центр для ведення підприємницької діяльності, 

має відмінний науковий і освітній потенціал для проведення наукових 

досліджень. 

       Крім інноваційних підприємств середнього розміру, в місті  є і великі 

концерни, а також холдинги. Об'єднання науки, досліджень і бізнесу для 

створення висококваліфікованих робочих місць в Котбусі і регіоні є 

важливою метою для всіх залучених сторін [5, с.1].     

Необхідно зазначити, що послуги торгівлі, транспорту, готельно-

ресторанної справи, туризму  в загальному обсязі галузей у сфері послуг 

складає 25 %, що значно перевищує частку інших галузей.        



        Історичну будівлю в південній частині міста займає готель “Hotel Am 

Seegraben“, який оточує гарний доглянутий сад. Готель буде до вподоби тим 

відвідувачам, хто віддає перевагу відпочинку в стильній сучасній атмосфері, 

його номери були декоровані у світлих тонах і укомплектовані суворими 

меблями із світлого дерева.   Вишукані особливості кімнатам надають саме 

килимове покриття і гардини лавандового кольору, помешкання 

прикрашають яскраві сучасні картини, і такі ж яскраві світильники. У 

загальнодоступних зонах готелю можна побачити значну кількість цікавих 

картин, гарних меблів у стилі минулих років та оригінальні елементи 

сучасного оздоблення. 

       Готелі, які пропонує відвідувачам місто  Котбус (Німеччина) відображені  

на  (рис. 1.) 
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Рис. 1. Готелі  міста Котбус Німеччина 

       * Джерело: сформовано автором  на основі  [6, с.1].     

       Для забезпечення комфортних умов, для місцевих мешканців та 

туристів у Котбусі створена значна кількість привабливих дизайнерських 

готелів, в самому центрі міста знаходиться сучасний “SORAT Hotel 

Cottbus“. Він займається ефективним історичним будівництвом і пропонує 

на вибір туристам  номери з оформленням білого кольору. Узагальнюють 

композицію аксесуари червоного кольору: дизайнерські килими та тканини, 

а також предмети меблів і підібрані  композиції з живих квітів.  

        Обов'язково варто звернути увагу на найбільш відомий готель Котбуса 

“Radisson Blu Hotel Cottbus“. Вишуканий готель з витонченою романтичною 

атмосферою знаходиться в кількох кроках від залізничного вокзалу, він має 

власний спа-салон і тренажерний зал. Всі гості готелю отримують право 

вільного доступу до спа-центру, в якому є кілька видів сауни і великий 

критий басейн з заскленим дахом.  

        Готель “Hotel & Gasthof Zum Postkutscher“ є унікальним закладом, 

відомим далеко за межами міста. Вже понад 70 років готелю вдається 

зберігати в своїх стінах неповторну історичну атмосферу. Його атмосфера 

неймовірно цікава і нагадує атмосферу колоритного національного музею, 

тут всюди можна побачити предмети старих меблів, цікаві іграшки, твори 

мистецтва та ще значну кількість інших цікавих речей, в яких знайшла 

втілення історія.  

       Готель сподобається прихильникам гастрономічного туризму, в його 

сімейному ресторані можна спробувати класичні національні страви і кращі 

сорти місцевого пива [7, с. 1].  

        Одним з найвідоміших ресторанів в місті є “Stadtwachter“, він пропонує 

відвідувачам скуштувати популярні страви німецької кухні. Тут відмінно 



готують яловичу печінку, можна спробувати тушковане м'ясо з овочами, а 

також класичний шніцель. Ресторан має в своєму розпорядженні власну 

пивоварню, в якій варять відмінне пшеничне пиво. 

         У сімейному ресторані “Sebastian's Cottbus“ можна спробувати 

оригінальні страви, які готують за неповторним домашніми рецептами. Тут 

відвідувачі мають змогу скуштувати типові німецькі страви, в тому числі 

різні види м'ясного рагу і страви з квашеної капусти. Серед фірмових страв 

обов'язково варто відзначити пасту в томатному соусі, а в теплу пору року 

Німеччина пропонує своїм гостям численні й досить різноманітні туристичні 

пам'ятки як в міських умовах, так і на природі. Петра Хедорфер перераховує 

лише деякі: ознайомлювальні тури, відвідування заходів, шоп-тури, 

відпочинок в сегменті Luxury Smart і активний відпочинок у поєднанні з 

кулінарною регіональною кухнею. 

        Різноманітні заклади харчування міста  Котбус (Німеччина) відображені  

на  (рис. 2.). 
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Рис. 2.  Заклади харчування міста  Котбус (Німеччина). 

                       * Джерело: сформовано автором  на основі  [7, с.1].     

Серед місць, які  зацікавлять тих, хто раніше не відвідав ФРН, а тих, 

хто відвідав, зацікавлять знову, можна назвати, у першу чергу, столицю 

Берлін з його 800-річною історією, чудовими музеями та концертними 

залами; а також, звичайно, Рейхстагом, Берлінською стіною, зоопарком. А 

також заворожливої краси пейзажі Баварії з замком Нойвайнштайн, 

середньовічні містечка з особливою атмосферою, гірськолижні курорти. 

Потсдам з його парками і Дрезден з музеями. Балтійське узбережжя з 

піщаними пляжами та оздоровчими процедурам [8, с.1]. 

Для формування та розвитку конкурентних туристських дестинацій  в 

туризмі широко використовується кластерний підхід. В стратегії розвитку 

регіонів кластерний підхід являє собою форму територіально-галузевої 

організації виробництва, що сприяє реалізації інноваційних підприємницьких 

проектів економічного розвитку, обумовлюють синергійний ефект взаємодії з 

науковими, проектними інститутами при зацікавленій участі регіональних і 

муніципальних органів управління [9,  с. 26-31]. 

          Крім того, кластерний підхід у сфері туризму активізує підприємництво 

через концентрацію ділової активності, тому сприяє створенню робочих 

місць, доходів, поліпшенню якості туристичних послуг, життя населення на 

території його запровадження. Успішна діяльність здійснюється завдяки 

зростанню конкурентоспроможності, можливості інтеграції інтелектуальних, 

природно-рекреаційних, трудових, фінансових матеріальних ресурсів у 

забезпеченні якості виробництва та послуг, що надаються.  



         Об’єднання в кластерні мережі посилює роль дрібного середнього 

підприємництва, дозволяє використати його інноваційний потенціал, 

розширює можливості виходу на світовий ринок [10, с. 79-89]. 

         Варто звернути увагу, що ефективно забезпечують свою господарську 

діяльність і інші інтегровані структури. Провідні російські вчені-економісти 

Т.Ліпніцький та П.Нікіфоров зазначають, що основне завдання галузевого 

холдингу – організація оперативної взаємодії підприємств, які функціонують 

в його складі, а також створення, оптимізація і реалізація їх інвестиційного і 

виробничого потенціалу [11, с. 41-45]. 

        У місті Котбус ефективно функціонує “Panorama-Rossel Holding“ – 

багатопрофільний холдинг, що веде свою діяльність в Латвії та Німеччини. 

Група консолідує ряд компаній і здійснює активне управління і контроль 

своєї інвестиційної діяльності в сфері нерухомості, фінансів і інноваційних 

технологій. В основі інвестиційної стратегії лежить прогнозований ризик, 

стійкий бізнес і довгострокова перспектива. 

“Panorama-Rossel Holding“ є міжнародною групою компаній, яка діє в 

сфері нерухомості, фінансів і реалізації проектів по впровадженню 

інноваційних комплексних рішень в галузі медицини. Вже більше 10 років 

успішно займаємося розвитком торгових, офісних і житлових будівель в 

Латвії та Німеччині. Наша штаб-квартира в Ризі і філія в Берліні гарантують 

ефективну підтримку проектів в різних регіонах і країнах Європи. 

          У своїй діяльності холдинг прагне дотримуватися міжнародних 

стандартів корпоративного управління, які сприяють успішному розвитку 

бізнесу і досягненню поставлених стратегічних завдань. Також інтегрована 

структура будує сучасні, комплексні проекти, керуючись концепцією 

розвитку міста Котбус та регіону. Знаходити баланс між потребами даного 

регіону, природою і навколишнім ландшафтом – це одночасно і виклик, і 

об'єкт вигідних інвестицій [12, с. 1]. 

ВИСНОВКИ 



        В статті визначено, що характерною особливістю міста Котбус і регіону 

є різноманітність представників різних галузей. Поширені  галузі: 

енергетичні технології (включаючи природоохоронні), машинобудування, 

гірнича справа, техніка шляхів сполучення, медійна, інформаційна  галузь, 

харчова промисловість, а також сфера послуг і сервісу.  

       Для удосконалення функціонування сфери туризму, досліджено 

практичний досвід господарської діяльності інтегрованих структур, які 

створюють сприятливі умови для розвитку виробництва, реалізації продукції, 

надання послуг. 

        Розглянуто ефективну діяльність “Panorama-Rossel Holding“ – 

багатопрофільного холдингу, що функціонує в Латвії та Німеччині. Група 

консолідує ряд компаній і здійснює  управління,  контроль своєї 

інвестиційної діяльності у сфері нерухомості, фінансів та інноваційних 

технологій.  

      Необхідно продовжувати  дослідження переваг створення інноваційної 

кластерної моделі для  розвитку регіонів на основі синергійного ефекту.  

Зарубіжний досвід свідчить, що ефективний розвиток  територій можливий 

за умови створення інтегрованих структур.   
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