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Вінниця - 2022 



№ 
з/п 

Прізвище/власне ім’я науковця 
(фахівця-практика), 

науковий ступінь/вчене звання, 
посада 

Місце роботи  
науковця  

(фахівця-практика) 

Назва лекції/ 
майстер-класу/семінару/тренінгу 

Термін 
проведення 

 
Обліково-фінансовий факультет 

Кафедра обліку та оподаткування 
1 Манько Надія,  

кандидат економічних наук, 
сертифікований аудитор, 
директорка аудиторської фірми 

Товариство  
з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Надійність»» 

Процес прийняття завдань з аудиту  
та подальша співпраця з клієнтом 

(лекція on-line) 

Грудень 
2022 

2 Бондар Тетяна, 
головний бухгалтер  

Приватне підприємство  
«Довіра» 

Зміни до порядку проведення податкових 
перевірок в умовах воєнного стану 

(лекція on-line) 

Березень 
2023 

3 Гавронська Ірина, 
директорка аудиторської фірми,  
сертифікований аудитор,  
фінансова служба ЗСУ 

Товариство  
з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма 
«Файненс Лоу Аудіт Груп»» 

Особливості аудиторської діяльності  
в умовах аудиторської діяльності 

(лекція on-line) 

Травень 
2023 

Кафедра фінансів 
1 Царук Анастасія,  

проектний менеджер 
Folkuniversitet, Uppsala, Sweden  

(відділ міжнародного 
співробітництва) 

Фінансування європейських проектів в 
рамках програми Erasmus+  

(майстер-клас) 

Лютий 
2023 р. 

2 Цехановський Ігор,  
начальник управління 
фінансового, інформаційного  
та господарського забезпечення,  
головний бухгалтер  

Департамент фінансів  
Вінницької обласної державної 

адміністрації 

Виконання місцевих бюджетів 
субнаціонального рівня  

в умовах воєнного стану 
(семінар) 

Березень 
2023 р. 

3 Поплавська Світлана,  
директорка  

Подільський регіональний страховий 
центр ПрАТ «Українська пожежно-

страхова компанія» 

Проблеми та перспективи розвитку 
страхування життя в Україні 

(лекція) 

Квітень, 
2023 р. 

Кафедра іноземної філології та перекладу 
1 Коренко Єлизавета, 

голова 
Громадська організація  

«STEM is FEM» 
Громадські організації як фактор формування 

соціальної компетентності студентської молоді 
(майстер-клас) 

Вересень 
2022 

2 Геращенко Марія, 
керівник 

Громадська організація  
«Центр розвитку Пангея Ультіма» 

Комунікативний лідер  
у міжкультурній комунікації 

(майстер-клас) 

Березень 
2023 



 
Факультет економіки, менеджменту та права 

Кафедра менеджменту та адміністрування 
1 Битько Анастасія, 

консультант з експорту, 
співзасновниця консалтингового 
агенства 

Export Solutions Як підприємцям почати експортувати 
(тренінг) 

Жовтень 
2022 

2 Семенюк Любов,  
генеральний директор 

ПрАТ 
 «Вінницька харчосмакова фабрика» 

Функціонування підприємства  
в умовах сучасних викликів: 

проблеми та шляхи вирішення 
(майстер-клас) 

Жовтень 
2022 

3 Сакалош Софія, 
регіональна координаторка  
з впровадження цифрових 
інструментів у громадах 

Програма  
«Електронне урядування задля 

підзвітності влади та участі громади»  
(Програма EGAP) 

Розвиток цифрової демократії 
(вебінар) 

Жовтень 
2022 

4 Кричковський Вадим, 
генеральний директор 

Товариство 
 з обмеженою відповідальністю 

«Органік-Д» 

Соціально відповідальний бізнес –  
основа для розвитку України 

(лекція-диспут) 

Жовтень 
2022 

5 Костриця Андрій, 
генеральний директор 

Товариство  
з обмеженою відповідальністю 

«Барлінек Інвест» 

Проблеми та перспективи розвитку бізнесу  
в умовах війни 
(майстер-клас) 

Листопад 
2022 

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем 
1 Полікаровських Олексій, 

доктор технічних наук, 
професор 

Одеський національний морський 
університет, кафедра технічної 
кібернетики й інформаційних 

технологій імені професора Р.В. Меркта 

Основи моделювання комп’ютерних мереж 
в середовищі Cisco Packet 

(майстер-клас) 

Листопад 
2022 

Кафедра економіки та міжнародних відносин 

1 За участю представників YEP!, 

Міністерства Цифрової 

трансформації, МОН,  

Genesis та USAID 

Міністерство цифрової 

трансформації України,  

Міністерство освіти та науки України,          

YEP! Genesis, USAID 

Startup Campus 

Про університетське підприємництво 

(оn-line конференція)  

Вересень 

2022 

2 Шевченко Алла, 

директор 

Товариство  

з обмеженою відповідальністю  

«Брок-КАС» 

Митне оформлення  

в умовах воєнного стану в Україні 

(майстер-клас) 

Жовтень 

2022 

3 Корчака Олена, 

начальник 

Головне Управління Пенсійного 

фонду України у Вінницькій області 

Проблеми розвитку пенсійного забезпечення  

в Україні в контексті соціального захисту 

(семінар) 

Березень 

2023 



Кафедра права 

1 Ризак Яна,  
кандидат юридичних наук, 
менеджер навчальної платформи 
Відкритого офісу НАБУ 

Національне Антикорупційне  

Бюро України 

Особливості роботи детективів НАБУ 

(майстер-клас) 

Жовтень 

2022 

2 Раїмов Руслан, 
кандидат юридичних наук, 
керівник відділу НАЗК 

Національне агенство  

з питань запобігання корупції 

Національне агенство з питань запобігання 

корупції: взаємодія аналітики та права 

(лекція) 

Листопад 

2022 

3 Собчук Валентин, 
приватний виконавець 

Приватний виконавець  

виконавчого округу 

 Вінницької області 

Особливості роботи приватного виконавця  

в умовах воєнного стану 

(майстер-клас) 

Березень 

2023 

4 Мазурчук Альона,  
політтехнолог,  
керівник PR відділу антикризової 
агенції управління репутацією 

“Underdog”  

The UnLawyers 

Репутаційні ризики: упередження  

та запобігання інформаційних атак 

(лекція) 

 

Квітень 

2023 

 
Факультет торгівлі, маркетингу та сфери обслуговування 

Кафедра маркетингу та реклами 

1 Шевчук Володимир, 
заступник начальника управління 
по зв’язках з органами місцевого 
самоврядування, міжнародного та 
міжрегіонального співробітництва, 
проєктної діяльності та сприяння 
інвестиціям виконавчого апарату 
Вінницької обласної Ради 

Управління по зв’язках з органами 

місцевого самоврядування, 

міжнародного та міжрегіонального 

співробітництва, проєктної 

діяльності та сприяння інвестиціям 

виконавчого апарату Вінницької 

обласної Ради 

Маркетинг територій  

як інструмент формування іміджу  

(семінар) 

Грудень 

2022 

2 Танасійчук Альона, 
доктор економічних наук,  
професор кафедри маркетингу та 
реклами ВТЕІ ДТЕУ,  
керівник Бізнес школи ВТЕІ ДТЕУ, 
Голова ГО Вінницької обласної 
організації «Українська 
Асоціація Маркетингу»,  
Голова Вінницького 
Регіонального Представництва 
Індустріального Гендерного 
Комітету з реклами 

Вінницький торговельно-економічний 

інститут ДТЕУ 

Паблік рілейшнз та рекламне управління  

як складова реалізації соціальних проєктів 

(майстер-клас) 

Лютий  

2023 



Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 

1 Сиверчук Валерій, 

ресторатор,  

керуючий партнер мережі 

смачних закладів «Файні справи» 

Мережа смачних закладів 

«Файні справи» 

Нові часи – нові тренди: 

 ресторанний бізнес в умовах війни 

(семінар) 

Вересень 

2022 

2 Отс Дмитро, 

директор  

Туристичний клуб «Бідняжка» Туризм під час війни:  

реалії та перспективи розвитку 

(семінар) 

 

Вересень 

2022 

3 Даришина Олена,  

співвласниця мережі 

туристичних агентств 

Туристичне агентство  

«Мер-Ка-Ба» 

Тренди туристичного ринку України 

(семінар) 

Жовтень 

2022 

4 Ковбій Ольга,  

директор 

Товариство  

з обмеженою відповідальністю  

«ВП «Надія-В»»,  

торговельна марка «LOVE LUKA» 

Сучасні технології виробництва  

молочних консервів 

(майстер-клас) 

Жовтень 

2022 

4 Тягун Андрій, 

замовник/власник бару 

Ресторація  

«Нова провінція», 

 бар «Карабас» 

Волонтерська кухня та ресторанний бізнес: 

 як працюють ресторани в умовах війни 

(семінар) 

Жовтень 

2022 

5 Лебідь Тетяна, 

кондитер 

Кав’ярня «TorteMie» Сучасне бачення десерту «Павлова» 

(майстер-клас) 

Жовтень 

2022 

Кафедра товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва 

1 Гавенко Михайло, 

доктор філософії, 

директор 

Приватне підприємство 

«Культтовари-Вінниця»,  

м. Вінниця 

Особливості формування асортименту 

товарів культурно-побутового призначення 

в умовах турбулентності 

(майстер-клас) 

Грудень 

2022 

2 Арашин Олександр, 

керівник,  

експерт, оцінювач 

Товариство  

з обмеженою відповідальністю 

«Незалежна судова експертиза і оцінка» 

Товар як об’єкт судової товарознавчої 

експертизи 

(майстер-клас) 

Квітень 

2023 

Кафедра фізичного виховання та спорту 

1 Москвін Андрій, 

тренер вищої категорії  

з легкої атлетики 

 

старший тренер МДЮСШ №1 Майстер-клас з легкої атлетики:  

ЦП імені М Леонтовича  

для студентів І-ІІ курсів ВТЕІ ДТЕУ 

Вересень 

2022 р. 



2 Брезденюк Олександра, 

кандидат наук з фізичного 

виховання і спорту, завідувач 

кафедри з фізичного виховання, 

сертифікований фітнес-тренер 

Вінницький державний  

педагогічний університет  

імені Михайла Коцюбинського 

Майстер-клас з аеробіки: 

ЦП імені М Леонтовича  

для студентівІ-ІІ курсів ВТЕІ ДТЕУ 

Жовтень 

2022 р. 
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