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Секція 1 

 
Актуальні проблеми та перспективи розвитку менеджменту та 

маркетингу 
 

1. Адамчук Ганна. Формування позитивного іміджу підприємства. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
2. Алієва Фатіма. Особливості організації та оцінки ефективності 
роботи керівника. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
3. Амонс Ярослав. Шляхи покращення стратегічних напрямів 
розробки та реалізації міжнародної товарної політики підприємства. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
4. Артапух Ольга. Теоретичні засади процесу управління персоналом 
на підприємстві. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
5. Білик Ярослав. Осoбливoсті експopту сільськoгoспoдapськoї 
пpoдукції в умoвaх війни: opгaнізaційні і пpaвoві зaсaди. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
6. Бондар Віта. Соціальна відповідальність бізнесу в контексті цілей 
сталого розвитку у період воєнного стану в Україні. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
7. Бондаренко Володимир. Особливості процесу формування іміджу 
сучасного підприємства. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
8. Бондарчук Людмила, Шалавінський Владислав. Культура 
управління сучасним підприємством. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
9. Борух Дмитрій. Інвестиційна стратегія підприємства.(Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
10. Бoцюра Oлeксандра. Осoбливoстi фoрмування прoграми рoзвитку 
підприємства. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
11. Брижак Володимир. Формування маркетингового механізму 
ефективного управління підприємством. .(Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
12. Будзінський Володимир. Сучасні вектори управління внутрішнім 
середовищем підприємства. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
13. Вечірко Микола. Розробка механізму удосконалення управління 
персоналом підприємства. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
14. Вікторович Ліза. Формування механізму маркетингової взаємодії зі 
споживачами на підприємстві. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 



15. Вікторович Ліза. Формування механізму маркетингової взаємодії зі 
споживачами на підприємстві в сучасних умовах діджиталізації. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
16. Вільчинська Олена. Особливості проектування організаційної 
структури підприємства.( Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
17. Вітюк Тетяна. Вплив факторів внутрішнього середовища на 
конкурентоспроможність підприємства. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
18. Волхов Олександр. Характеристика основних функцій та етапів 
процесу управління витратами на підприємстві. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
19. Габрид Аліна. Товарна політика як елемент підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
20. Гаврилюк Вероніка. Сутність та особливості формування 
конкурентних переваг підприємства. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
21. Гамарник Ірина. Удосконалення процесу управління персоналом в 
сучасних умовах функціонування підприємства. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
22. Гливук Наталія. Методичні ᅟпідходи до ᅟоцінки ᅟефективності 
торгової ᅟмарки ᅟі ᅟбрендингу. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
23. Гонтар Олександр. Діагностика фінансового стану як основа 
забезпечення розвитку підприємства. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
24. Гордієнко Ірина. Детермінанти розвитку і використання фінансово-
інвестиційного потенціалу підприємницьких структур. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
25. Гoрупaшeнкo Анастасія. Мeтoди тa мeхaнiзм упрaвлiння 
iннoвaцiйнoю дiяльнiстю aгрaрнoгo підприємства. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
26. Грищенко Аліна. Зарубіжний досвід стратегічного управління 
людським капіталом підприємства. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
27. Гріщенко Віктор. Чинники формування конкурентних переваг 
підприємства. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
28. Гуршал Денис. Стратегія формування позитивного іміджу 
підприємства. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
29. Дахненко Аліна. Офіс-мeнeджмeнт у сучaсній систeмі упрaвління. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
30. Джаламага Анастасiя. Сучасні тренди в  управлінні міжнародним 
бізнесом. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 

http://www.vtei.com.ua/doc/11konf/zb10.pdf#page=124
http://www.vtei.com.ua/doc/11konf/zb10.pdf#page=124


31. Дзівінський Максим. Шляхи покращення стратегічних напрямів 
розробки та реалізації міжнародної товарної політики підприємства. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
32. Дика Оксана. Роль керівника в управлінні підприємством в умовах 
кризи. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
33. Димнич Денис. Аспекти формування конкурентної переваги 
підприємства. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
34. Діхтяр Костянтин. Використання проєктної технології AGILE для 
гнучкого управління організацією. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
35. Дмитрук Микита. Маркетингова концепція діяльності 
торговельного підприємства в сучасних умовах. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
36. Донець Сергій. Вдосконалення процесу управління стратегічним 
потенціалом підприємства. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
37. Єфремов Аміт. Сутність та зміст маркетингового аналізу. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
38. Жмудь Віталій. Особливості розробки рекламної кампанії у 
сучасних умовах господарювання. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
39. Зайцева Ірина. Особливості оцінювання ефективності інноваційної 
діяльності підприємства. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
40. Зарічнюк Антон. Методичні підходи до оцінки та аналізу 
ефективності функціонування системи управління розвитком персоналу 
підприємства. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
41. Заяц Олександра. Аналіз та оцінка ефективності використання 
окремих складових діджитал стратегії підприємства ТОВ «РДО 
УКРАЇНА». (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
42. Зварищук Дар’я. Формування стратегії управління персоналом 
організації. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
43. Іванов Ростислав. Мотивація персоналу як фактор підвищення 
ефективності роботи підприємства в галузі охорони здоров’я. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
44. Іванюк Вадим. Удосконалення механізму управління персоналом. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
45. Івахов Віталій. Сучасні тренди  електронної торгівлі в Україні. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
46. Кавун Аліна. Особливості розробки маркетингових стратегій 
підприємств в мережі інтернет. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
47. Кардаш Ірина. Методичні засади визначення ефективності 
маркетингової діяльності банківської установи. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 



48. Касько Ілля. Інтернет-реклама в системі управління маркетинговою 
діяльністю підприємства. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
49. Кирик Богдан. Упрaвлiння eфeктивнiстю дiяльнoстi підприємства 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
50. Кислейко Віктор. Маркетингово-логістичне забезпечення діяльності 
підприємств. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
51. Клoпoтoвськa Івaннa. Оцінкa діяльності і систeмa менеджменту 
кoмпaнією нa oснoві KPI.  (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
52. Ковальчук Олександр. Ефективне лідерство як фактор оптимізації 
управління персоналом підприємства. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
53. Ковтун Олександра. Тeoрeтичнi зaсaди функцioнувaнння систeми 
упрaвлiння якiстю нa пiдприємствi. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
54. Кoзaчишинa Світлaнa. Рoзвитoк системи упpaвління 
мapкетингoвoю діяльністю організації. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
55. Козловська Діана. Особливості формування місії підприємства: 
теоретичний аспект. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
56. Корнійчук Альона. Особливостi стрaтeгiчного упрaвлiння 
пiдприємством як інструмент забезпечення конкурентоспроможності. . 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
57. Костюченко Наталія, Бондарчук Людмила. Ефективність 
управлінських рішень в діяльності організації. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
58. Котовська Олена. Складові маркетингового потенціалу 
підприємства. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
59. Кривунець Тетяна. Осoбливoстi фoрмувaння стрaтeгiї рoзвитку 
підприємства. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
60. Кудіярова Марина. Фoрмувaння сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo клiмaту 
у кoлeктивi. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
61. Лелека Юлія. Сучасний стан та проблеми розвитку 
машинобудівних підприємств України. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
62. Лозовський Олександр, Баліцький Едуард. Діагностика стану 
підприємства як засобу підвищення рівня конкурентоспроможності на 
ринку. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
63. Макогоненко Олександр. Розробка пропозицій щодо зміцнення 
конкурентної позиції ТОВ «АГРАНА ФРУТ УКРАЇНА» (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
64. Милашевський Олексій. Підходи до вибору стратегії розвитку 
підприємства в умовах цифровізації економіки. (Вінницький торговельно-



економічний інститут ДТЕУ). 
65. Митрофанова Надія. Інформаційне забезпечення логістичної 
діяльності підприємства. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
66. Московчук Вікторія. Особливості формування стратегії розвитку 
агропромислового підприємства та його конкурентоспроможності. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
67. Мусіянчук Юлія. Стан роботи українських підприємств в умовах 
війни. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
68. Олійник Наталія. Особливостi упрaвлiння рeклaмною дiяльнiстю 
підприємства. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
69. Осадчук Анастасія. Шляхи покращення системи операційного 
менеджменту на підприємстві: теоретичний підхід. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
70. Остапчук Ірина. Система управління конкурентоспроможністю 
підприємства. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
71. Паламарчук Анастасія. Операційна система як об’єкт управління 
операційного менеджменту. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
72. Паламарчук Діна. Сучасні підходи до маркетингового аналізу 
діяльності підприємств. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
73. Паславський Валентин. Проблеми забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
74. Письменний Роман. Аналіз діяльності ПП «ХЛІБОЗАХИСТ» та 
розрахунок ймовірності банкрутства. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
75. Постемський Антон. Аналіз можливостей економічного зростання 
підприємства під час воєнного стану за умови впровадження сучасних 
управлінських технологій. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
76. Поцілуйко Ліза. Аналіз стратегії та удосконалення концепції бренд-
менеджменту ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКІ ЕКОПРОДУКТИ». (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
77. Проворова Марина. CRM-система як сучасний інструмент 
удосконалення менеджменту агропідприємства. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
78. Пустовіт Єлизавета. Взаємозумовленість маркетингових стратегій в 
управлінні конкурентоздатністю підприємств. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
79. Рибак Ігор. Реалізація системного підходу до управління 
персоналом підприємства. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
80. Рибаченко Вероніка. Маркетингові дослідження підприємства та їх 



актуальність. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
81. Савчук Тетяна. Вплив стилю керівництва на управління 
персоналом.  (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
82. Саламаха Світлана. Стратегічні аспекти управління конкурентним 
потенціалом підприємства. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
83. Самилкіна Анастасія. Пpoцес фopмувaння іміджу підпpиємствa як 
фaктop зaбезпечення йoгo кoнкуpентoспpoмoжнoсті. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
84. Самсонюк Ольга. Використання дерева цілей в системі 
менеджменту підприємства. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
85. Сілагін Владислав. Маркетинговий потенціал як елемент 
інноваційного розвитку підприємства. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
86. Сліпенька Ольга. Система управління лояльністю споживачів. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
87. Сліпенька Ольга. Теоретичні основи формування лояльності 
споживача. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
88. Слободянюк Роман. Оcобливоcтi упрaвлiння пiдприємcтвом в 
cучacних умовaх. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
89. Соловйова Олена. Розробка стратегії розвитку підприємства в 
умовах конкурентної боротьби. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
90. Солодюк Яна. Сучасні аспекти формування стратегії розвитку 
підприємства. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
91. Сторожук Олександра. Корпоративна культура промислового 
підприємства. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
92. Суханова Ірина. Теоретично-методичні основи формування 
ефективного організаційно-економічного механізму управління 
підприємством. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
93. Тверда Марина, Бондарчук Людмила. Сучасні складові 
логістичного менеджменту підприємства. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
94. Фiлiпoвич Ганна. Осoбливoстi управлiння маркeтингoвoю 
дiяльнiстю в пiдприємствi. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
95. Фіяло Анастасія. Сутність та значення стилю управління в 
забезпеченні ефективності діяльності організації. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
96. Ходоровська Мар’яна, Стефінін Володимир. Матеріально-
технічне забезпечення бізнесу в сучасних умовах. (Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника). 
97. Хомяк Сергій. Професійне вигорання працівників освіти: виявлення 
та профілактика. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 



98. Цибулько Олена. Сучасні засади використання соціально-
психологічних факторів в практиці управління колективом. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
99. Шевчук Богдан. Особливості управління господарською діяльністю 
у фермерських господарствах. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
100. Шуневич Вікторія. EVENT-маркетинг як інструмент 
профорієнтаційної роботи закладу вищої освіти. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
101. Яблонська Кассія. Стратегії та тактики управління персоналом 
підприємства: теоретичний підхід. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
102. Ягольник Олeксaндрa-Мaрiя. Сaмомeнeджмeнт як основa 
успiшного розвитку підприємства. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
103. Яремчук Дмитро. Удосконалення управління інноваційною 
діяльністю на підприємстві. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
104. Гладько Аліна. Контроль та оцінювання результативності 
управління рекламною та PR-діяльністю підприємства. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
105. Педорук Дмитро. Маркетингові дослідження у формування стратегії 
розвитку вітчизняного підприємства на ринку природного газу. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
106. Богдан Шалавінський. Перспективи розвитку українського 
експорту. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
 



Секція 2 
 

Публічне управління та адміністрування на сучасному етапі 
державотворення 

 
1. Акінча Валерія. Реформування медичної галузі в Україні після 2016 
року. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
2. Білик Ганна. Публічне управління та адміністрування на сучасному 
етапі державотворення. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
3. Бондаренко Ольга. Стан розвитку надання адміністративних послуг 
державною міграційною службою України. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
4. Грибовський Артем. 

Децентралізація та ефективне місцеве 

самоврядування в Україні. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
5. Грубеляс Ігор. Організаційні 
засади забезпечення ефективного 

управління в медичній установі. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
6. Гуковський Віталій. Ефективність 

впровадження цифрових 

трансформацій в стратегії публічного 

управління розвитком 

територіальних громад. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
7. Дзюба Володимир. Партнерські 
відносини ОГС та органів місцевого 

самоврядування. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
8. Добровольська Тетяна. 

Особливості державного регулювання 

діяльності засобів масової інформації в 

Україні під час воєнного стану. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
9. Донець Леся. Конституційні засади та нормативно-правове 
забезпечення реалізації процесів децентралізації в Україні. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
10. Дремлюга Вікторія. Адміністративне судочинство та надання 
послуг в Україні.  (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
11. Загнибіда Юлія. Особливості надання медичної допомоги в умовах 



воєнного стану. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
12. Зарудняк Тетяна. Механізм взаємодії громадянського суспільства 
та публічної влади. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
13. Колесюк Діана. Нормативно-правова основа транскордонного 
співробітництва. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
14. Костенюк Роксолана. Шляхи удосконалення управління 
земельними ресурсами. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
15. Мазур Павло. Основні етапи формування системи управління 
інноваційною діяльністю закладів охорони здоров’я. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
16. Махначова Наталя, Ременюк Яна. Особливості функціонування 
механізму взаємодії молоді з органами публічної влади. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
17. Подолян Ангеліна. Публічне адміністрування туристичного бізнесу. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
18. Скакун Вадим. Особливості міжнародного менеджменту освіти. 
(Відокремлений структурний підрозділ "Вінницький фаховий коледж 
Національного університету харчових технологій). 
19. Таран Тетяна. Надання соціальних послуг громадянам у сфері 
зайнятості: теоретичний аспект. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
20. Філіппова Анастасія. Особливості здійснення правосуддя під час 
війни. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
21. Хахалін Микола. Цифрові рішення для  покращення доступу до  
безоплатної правової допомоги в Україні. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
 
 
 



Секція 3 
 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
 

1. Багрій Ірина. Експортна конкурентоздатність підприємства малого 
бізнесу. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
2. Грушко Олександр. Світовий досвід стимулювання експортної 
діяльності підприємств. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
3. Губелюк Карина. Особливості функціонування підприємств з 
іноземними інвестиціями. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
4. Діденко Антон. Система управління конкурентоспроможністю 
підприємства. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
5. Донченко Микола. Методичні засади оцінки експортного 
потенціалу підприємства. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
6. Засухіна Вікторія. Формування конкурентної стратегії підприємств 
харчової промисловості. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
7. Кіка Олександр. Аналіз бізнес-середовища в управлінні 
міжнародною економічної діяльності на прикладі ПРАТ 
«ЗЕРНОМРОДУКТ МХП». (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
8. Кліщук Юлія. Зовнішньоекономічна діяльність агропромислових 
підприємств в умовах воєнного стану. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
9. Кривий Сергій. Сутність та значення корпоративної культури фірми 
у створенні міжнародної маркетингової стратегії. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
10. Мельничук Марина. Стратегії виходу українських підприємств на 
міжнародні ринки. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
11. Миронишин Віктор. Особливості товарної диверсифікації 
діяльності торговельного підприємства в умовах воєнного стану. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
12. Овсієнко Тетяна. Міжнародна економічна діяльність України. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
13. Паламарчук Яна. Україна на міжнародних ринках банківських 
послуг. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
14. Сайчук Владислав. Розробка алгоритму вибору стратегії управління 
міжнародним бізнесом на підприємстві. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
15. Суходольський Євген. Вибір ціннової стратегії на підприємстві в 
ринкових умовах. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 



16. Христич Сергій. Проблеми міжнародної діяльності підприємства  в 
умовах воєнного часу. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
17. Швець Анастасія. Методи формування та фактори впливу на 
систему стратегічного управління підприємством. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
18. Шкварко Аліна. Політика управління підприємством на 
зовнішньому ринку. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
19. Щербицький Владислав. Аналіз механізмів управління ризиками 
під час здійснення експортної діяльності підприємства. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
20. Яцюк Інна. Перспективи удосконалення експортної діяльності 
України в сфері легкої промисловості. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Секція 4 
 

Менеджмент туристичного та готельно-ресторанного бізнесу 
 
1. Білоцька Олександра. Класифікаційний підхід до процесу 
планування діяльності туристичного підприємства. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
2. Білоцька Олександра. Особливості стратегій планування діяльності 
туристичного підприємства. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
3. Будженко Альона. Що таке репутація  і як вона впливає на бізнес? 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
4. Вакановський Олексій. Світовий досвід формування фірмового 
стилю індустрії гостинності. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
5. Вітт Христина. Асортимент страв німецької кухні. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
6. Вітт Христина. Удосконалення технології м'ясних страв німецької 
кухні у ЗРГ м. Вінниця. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
7. Гебрич Ольга. Інноваційні технології у сфері ресторанного бізнесу. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
8. Горбач Валерія. Інтернет-маркетинг в діяльності санаторно-
курортних підприємств. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
9. Грох Олександр. Сутність системи управління трудовими 
ресурсами в закладах  готельно-ресторанного господарства. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
10. Грох Олександр. Сучасні методи управління трудовими ресурсами 
на підприємствах індустрії гостинності. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
11. Губарєв Павло. Здоровий спосіб життя - вегетаріанська кухня. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
12. Губарєв Григорій. Інновації технології в приготуванні українських 
страв. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
13. Гулько Богдан. Особливості системи франчайзингових відносин в 
сфері ресторанного бізнесу та фактори, що на неї впливають. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
14. Доник Оксана. Тенденції розвитку кейтерингу у закладах 
ресторанного господарства. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
15. Зелінська Ганна. Сучасний стан туристичної привабливості міста 
Вінниці та перспективи розвитку. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
16. Кміть Катерина. Соціально-економічне значення винного туризму. 



(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
17. Крупська Юлія. Пріоритетні напрями підвищення ефективності 
управління людським капіталом в умовах війни. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
18. Куліш Галина. Перспективи розвитку додаткових послугу закладах 
ресторанного господарства. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
19. Кучер Жанна. Особливості франчайзингової діяльності в 
туристичній галузі України. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
20. Лозна Марія. Дослідження факторів впливу на управління 
розвитком персоналу на підприємствах індустрії гостинності. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
21. Мельник Максим. Вплив корпоративної культури на діяльність 
підприємств ресторанного бізнесу. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
22. Паламарчук Аліна. Туристична комунікація: сутність та значення. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
23. Плавуцька Олена. Клієнтоорієнтована стратегія розвитку 
підприємства. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
24. Плавуцька Олена. Стратегічні напрями підвищення 
конкурентоспроможності туристичного підприємства (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
25. Подгорчук Юлія. Теоретичні основи іміджу та шляхи його 
формування. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
26. Резніченко Аліна. Трансформація туризму в Україні в період 
пандемії COVID-19. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
27. Репей Анастасія. Особливості просування готельних послуг. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
28. Репей Анастасія. Роль інтернет-технологій для просування 
готельних послуг. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
29. Розбіцька Карина. Тенденції та перспективи розвитку туризму, його 
вплив на соціально-економічний розвиток країни. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
30. Савченко Катерина. Просування готельних послуг в соціальних 
мережах: переваги та недоліки. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
31. Савченко Катерина. SMM-просування як інструмент розвитку 
ресторанного бізнесу. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
32. Сербін Вікторія. Стимулювання працівників готельно-ресторанного 
бізнесу. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
33. Фролова Яна. Програми лояльності споживачів в закладах 
ресторанного господарства. (Вінницький торговельно-економічний 



інститут ДТЕУ). 
34. Чайка Вікторія. Основні напрямки використання гідробіонтів. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
35. Чорна Крістіна. Інновації як засіб формування конкурентних 
переваг туристичного підприємства. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
36. Чорна Юлія. Сутність корпоративної культури підприємства та її 
складові. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
37. Шеліпов Антон. Механізм та інструменти просування регіонального 
туристичного продукту на національний ринок. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
38. Штефанюк Віталій. Підходи до формування методичного 
забезпечення підвищення рівня клієнтоорієнтованості сфери послуг. 
(Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
39. Юркова Аліна. Дослідження конкуренції закладів ресторанного 
господарства. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
40. Яблонська Світлана. Бісквіти. історія, технології приготування та 
методи удосконалення. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Секція 6 
 

Інформаційні технології в менеджменті 
 

1. Гордій Віталій. Стратегія управління підприємством на основі 
прогнозування бізнес-процесів. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
2. Жураківський Валентин. Перспективні напрямки впровадження 
управлінських інформаційних систем в будівельній сфері. (Вінницький 
торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Секція 8 
 

Актуальні проблеми теорії і практики товарознавства та експертизи 
 
1. Анголюк Марія. Удосконалення технології м’якого кисломолочного 
сиру підвищенням біологічної цінності. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
2. Бабій Віталій. Порядок митного контролю та митного оформлення 
кавоварок. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
3. Брелова Ірина. Митний контроль та митне оформлення кулькових 
ручок відповідно до митної декларації. (Вінницький торговельно-
економічний інститут ДТЕУ). 
4. Васьківський Богдан. Характеристика контрольно-критичних точок 
технологічного процесу. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
5. Галицька Інна. Порядок проведення товарознавчої експертизи 
свіжих грибів. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
6. Гарбажій Катерина. Особливості класифікації шоколаду в митних 
цілях. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
7. Колосюк Ольга. Управління якістю та безпечністю фруктових 
наповнювачів. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
8. Крамар Анна. Митний контроль та митне оформлення чоловічого 
одягу. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
9. Майорова Віолетта. Вимоги до якості та безпеки синтетичних 
мийних засобів в Україні та ЄС. (Вінницький торговельно-економічний 
інститут ДТЕУ). 
10. Майорова Віолетта. Стан ринку синтетичних мийних засобів в 
Україні. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
11. Мартиновська Сніжана. Сучасний стан та тенденції ринку м’яса 
птиці в Україні. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
12. Мартиновська Сніжана. Теоретичні аспекти митного оформлення 
м’яса птиці. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
13. Омельчук Віталій. Експертиза холодильників під час митних 
формальностей. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
14. Пащенко Олександр. Митні формальності при імпорті виноградних 
вин. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
15. Пащенко Олександр. Правові засади експертизи при імпорті 
виноградних вин. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
16. Сідлецька Катерина. Стан ринку полімерів та відходів із них в 
Україні. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
17. Степаненко Олександр. Митний контроль в Україні: тенденції та 
напрями вдосконалення. (Вінницький торговельно-економічний інститут 
ДТЕУ). 
18. Шалімов Владислав. Аналіз ринку лакофарбових матеріалів в 
Україні. (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 



19. Шалімов Владислав. Характеристика асортименту лакофарбових 
матеріалів (Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ). 
 


