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Члени оргкомітету 
 
ТРІПАК М.М – заслужений працівник освіти України, кандидат економічних 
наук, доцент, директор (Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 
соціально-економічний коледж). 
Роберт Хей – член ради директорів, співзасновник та директор Sunflower 
Community Fund. 
ГУМЕНЮК І.Л. – к.е.н., заступник директора з наукової, інноваційної та 
міжнародної діяльності, викладач-методист (Подільський спеціальний 
навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж). 
ГАРБАРЕЦЬ І.А. – заступник директора з навчальної роботи (Подільський 
спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж). 
ЛАВРУК О.В. – д. держ. упр., заступник директора з акредитації та ліцензування 
(Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний 
коледж). 
КОРКУШКО О.Н. – к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри обліку і 
оподаткування  (Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-
економічний коледж). 
КОМАРНІЦЬКА Л.М – к.ф.н., в.о. завідувача кафедри інформаційної діяльності, 
документознавства і фундаментальних дисциплін (Подільський спеціальний 
навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж). 
ПАЛИЛЮЛЬКО О.М. – к.і.н., в.о. завідувача кафедри соціальної роботи та 
психології (Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-
економічний коледж). 
ТИМКІВ А.О. – к.е.н., в.о. завідувача кафедри фінансів, економіки і економічної 
кібернетики (Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-
економічний коледж). 
БАЧИНСЬКА О.М. – к.е.н., викладач (Подільський спеціальний навчально-
реабілітаційний соціально-економічний коледж). 
ШЕВЧУК О.В. – к.п.н., викладач (Подільський спеціальний навчально-
реабілітаційний соціально-економічний коледж). 
ТОПОРІВСЬКА Я.В. – к.п.н., доцент кафедри музикознавства та методики 
музичного мистецтва (Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка). 
КВІТІНСЬКА М. – в.о. студентського декана (Подільський спеціальний 
навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж)  
ІВАСЬКОВА М. – студентка (Подільський спеціальний навчально-
реабілітаційний соціально-економічний коледж). 
БУРЛА О. – студент (Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 
соціально-економічний коледж). 
ЦУПА Л. – студентка (Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 
соціально-економічний коледж). 
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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

12.11.2020р. 
 

10 00 – 1200   Відкриття конференції. Пленарне засідання.  

12 00 – 1215  Перерва. 

12 15 – 1430   Секційні засідання  

 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
 
Доповідь на пленарному засіданні – 8-10 хв.  
Доповідь на секційному засіданні – 5-8 хв.  
 

 
 

Конференція проходитиме у ZOOM 
Вітальне слово: 

https://us02web.zoom.us/j/8537917027?pwd=MVVuTkwydmZhWTBnaHF2bF
RNUnpKZz09 
Ідентифікатор конференції: 853 791 7027 
Код доступу: 6GmtfQ 

Пленарне засідання 
https://us02web.zoom.us/j/8537917027?pwd=MVVuTkwydmZhWTBnaHF2bF
RNUnpKZz09 
Ідентифікатор конференції: 853 791 7027 
Код доступу: 6GmtfQ 

 
 
 

 Телефон для довідок: 0977615646 Олександр Володимирович 
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Відкриття конференції: 
 

Тріпак Мар’ян Миколайович – заслужений працівник освіти України, 
кандидат економічних наук, доцент, директор Подільського 
спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного 
коледжу. 

Вітальне слово 
Сімашкевич Михайло Євстафійович – Кам’янець-Подільський міський голова 
Вітальне слово 
Лупенко Юрій Олексійович – доктор економічних наук, професор, заслужений 

діяч науки і техніки України, академік, віце-президент Національної 
академії аграрних наук України, директор національного наукового 
центру «Інститут аграрної економіки» м. Київ. 

Вітальне слово 
Кумков Дмитро Леонідович – головний спеціаліст відділу з питань 

конституційного права Юридичного департаменту Секретаріату 
Кабінету Міністрів України. 

Вітальне слово 
Роберт Хей – член ради директорів, співзасновник та директор Sunflower 

Community Fund. 
Вітальне слово 
Доруда Влад – член ради директорів та співзасновник Sunflower Community 

Fund. 
Вітальне слово 
Шкира Лілія – завідувач відділу молоді та спорту департаменту гуманітарної 

політики Кам’янець-Подільської міської ради. 
Вітальне слово 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Цупа Ліна Роль соціальної активності особистості як складової 
суспільства постійних змін 

Потьомкіна Нанулі Веб-квест як ефективний засіб підвищення рівня 
соціальності («Я-віртуального») старшокласників 

Пономаренко Валентина Діджитал-маркетинг в еру покоління Z 
Климак Людмила Кіберсоціалізація: панацея чи вірус? 

 
Кава-брейк (відео) 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

СЕКЦІЯ 1. ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ 

 
Модератор – Решетюк Олександр, студент Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу 
Координатор – Тимків Андрій Олександрович, кандидат економічних наук, 
в.о. завідувача кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики 
 
https://us02web.zoom.us/j/8537917027?pwd=MVVuTkwydmZhWTBnaHF2bFRN
UnpKZz09 
Ідентифікатор конференції: 853 791 7027 
Код доступу: 6GmtfQ 
                           
 
Білецький Денис Проблеми адаптації персоналу до умов праці на 

підприємстві 
Білий Олександр Працевлаштування молоді як основа розвитку 

сучасної економіки 
Білик Марія Сучасні тенденції у формуванні нефінансової 

звітності 
Божеску Артур Формування ефективних інтеграційних відносин у 

м’ясопродуктовому підкомплексі 
Боршуляк Ірина Програмне забезпечення для ведення 

бухгалтерського обліку: проблеми вибору та 
використання 

Вигівська Наталія Економічна сутність заробітної плати та завдання її 
обліку в сучасних умовах господарювання 

Воронюк Софія Перспективні напрямки збільшення доходів 
Державного бюджету України в умовах економічних 
та епідеміологічних дисбалансів 

Галкін Максим Роль молоді у соціально-економічній трансформації 
суспільства 

Галушко Св’ятослава Сучасні проблеми трудової міграції працездатної 
молоді за кордоном та шляхи її вирішення 

Горяк Альона Сучасні тенденції розвитку вітчизняного 
агробізнесу 

Гоч Ірина «Зелена» економіка – економіка майбутнього 
Гулієва Анастасія Поведінкова економіка як інструмент маркетингу 
Гуменюк Денис Вплив пандемії на світову економіку 
Гуменюк Ольга Управління конкурентоспроможністю в умовах 

маркетингової орієнтації підприємства 
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Дубчак Інна Можливості адаптації зарубіжного досвіду щодо 
реалізації політики бюджетного стимулювання 
економічного зростання 

Житарюк Давид Соціально-економічні наслідки карантинних заходів 
під час пандемії 

Zahorodnia Daryna Problematic moments of economic development in the 
conditions of lockdown 

Заставний Андрій Шляхи мінімізації наслідків пандемії COVID-19 у 
туристичній сфері України 

Іваськова Марина Стан та реформування податкової системи України 
в контексті європейської інтеграції 

Ільніцька Мар’яна Фінансовий менеджмент, як механізм забезпечення 
ефективної діяльності підприємства 

Казанок Артур Цифрова економіка України: нові можливості 
Kyryliuk Anastasiia Kontrola i audyt w przedsiębiorstwie 
Кравчук Наталія Поняття та класифікація запасів на підприємствах 

лісового господарства 
Крижук Олег Необхідність та особливості проведення контролю і 

аудиту фінансово-господарської діяльності 
суб’єктів господарювання 

Куриленко Сніжана Сучасне трактування готової продукції в 
бухгалтерському обліку 

Кутова Катерина Цифрова економіка: тренди та перспективи 
Lidiia Levchun Development of the educational market in the conditions 

of modern challenges 
Лукашук Тарас Шляхи розв’язання проблеми безробіття в Україні 
Луців Ольга Напрями удосконалення фінансової політики 

України щодо збільшення обсягів доходів 
Державного бюджету в умовах внутрішніх і 
зовнішніх шоків 

Мурга Анастасія Інтернет-маркетинг в Україні: проблеми та 
перспективи 

Ніколаєва Андріана Самореалізація молоді як інструмент стабільності та 
розвитку держави 

Охотська Анастасія Проблеми і шляхи організації процесу 
працевлаштування молоді України 

Приймаков Єгор Державне регулювання соціалізації  молоді в умовах 
трансформації суспільства в Україні 

Решетюк Олександр Мотивація праці персоналу на підприємстві: 
теоретико-прикладний аспект 

Рижук Юлія Проблеми облікового забезпечення управління 
кредиторською заборгованістю підприємства та 
шляхи їх подолання 

Сектименко Владислава Страхове шахрайство та його вплив на розвиток 
страхового ринку України 
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Семеній Діана Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського 
обліку запасів 

Середа Оксана  Основні напрямки охорони земель та оцінка їх якості 
Слота Андрій Деякі аспекти раціонального землекористування в 

Україні 
Соловей Яна Проблема використання гнучких форм зайнятості в 

Україні 
Сорокіна Ганна Неузгодженість ринку освітніх послуг і ринку праці 

України в умовах розвитку економіки знань 
Танчук Олександра Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної 

української молоді 
Таран Мирослава Облік розрахунків з податку на додану вартість 
Ткачук Анастасія Організація контролю і аудиту суб’єктів 

господарювання 
Урбан Іван Проблеми молоді на первинному ринку праці 
Файден Владислав Політика молоді на ринку праці в Україні 
Федорів Анна Перспективи розвитку бухгалтерського аутсорсингу 

в Україні 
Фортельна Катерина Проблеми працевлаштування молоді в Україні 
Heonia Oleksii Features of labor market development 
Хазанов Володимир Перспективи розвитку України очима молоді 
Хмельков Ярослав Аналіз причин мотиваційного вигорання студентів 

ВНЗ 
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СЕКЦІЯ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ 
ОСВІТИ, НАУКИ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

 
Модератор – Голець Валентина, студентка Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу 
Координатор – Палилюлько Оксана Михайлівна, кандидат історичних наук, 
в.о. завідувача кафедри соціальної роботи та психології 
 
https://us04web.zoom.us/j/5157516922?pwd=LzUwUlZTZS9rNjU2M21GWWoyOG
8vQT09 
Ідентифікатор конференції: 515 751 6922 
Код доступу: 7uYSx6 
 
Адамчук Олена Розвиток комунікативної компетентності у 

майбутніх психологів 
Андреєв Рустам Енергія довкілля – один з видів альтернативної 

енергетики 
Баженов Олег Реалії розвитку електроенергетики в Україні 
Бенцал Дарина Інформатизація освіти 
Бернат Діана Конкурс-фестиваль «Надія» як платформа для 

розвитку талановитої молоді 
Бистран Владислав Зелена енергетика в Україні на прикладі сонячних 

електростанцій 
Білінська Олена Проблема удосконалення системи соціального 

захисту населення в Україні 
Білінський Андрій Формування конкурентоздатної команди організації 

як актуальна проблема психології сьогодення 
Веждел Вікторія Особливості рефлексії як форми самопізнання 

майбутніх психологів 
Вероца Мар’яна,  
Фурман Єлізавета 

Соціальна робота в контексті соціокультурних змін: 
гендерний аспект у підготовці працівників соціальної 
сфери 

Вишневська Ірина Використання відкритих даних у формуванні 
інформаційного суспільства в Україні 

Віхерко Інна Історія виникнення комплексних чисел та їх 
застосування 

Ганіна Олена Сучасний розвиток соціальної психології освіти 
Гарасимів Тетяна Проблеми і перспективи розвитку природничої 

освіти на інноваційній основі 
Гевко Світлана Основні принципи організації системи контролю 

якості медичної допомоги в закладах охорони 
здоров’я 

Голець Валентина Роль сім’ї у розвитку особистості дитини 
Дубас Христина Постать Назарія Яремчука в музичній культурі 

Буковини 
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Жигаловська Катерина Неологізми в англійській мові на початку ХХІ 
століття 

Zatserkivna Nikol Portrait of a modern specialist 
Зарицька Анастасія Педагогічна інноватика як складова 

соціогуманітарних дисциплін в сучасному 
полікультурному дискурсі 

Каніцька Дарина Психологічний супровід студентів-першокурсників в 
умовах інклюзивного навчання 

Климович Олена Соціально-психологічні методи менеджменту та їх 
використання в кадровому менеджменті організацій 

Коломієць Ельвіра Досвід діяльності Центральної Ради у сфері розвитку 
освіти у процесі формування освітньої політики 
держави 

Комарніцька Віталіна Соціально-психологічні технології розвитку 
студентської молоді під час дистанційних занять з 
навчального предмета «Захист України» 

Kostian Nataliia  Technologies of personality development in the 
information age 

Макарчук Вадім Забезпечення цілісного благополуччя дитини через 
дотримання її прав 

Мединська Катерина Підготовка фахівців нової якості – необхідність 
інноваційних процесів в методичній роботі і розвитку 
педагога як сучасної особистості 

Мельник Богдан Цифрові технології у дистанційній освіті 
Мельниченко Анатолій Дистанційна робота в умовах карантину 
Остапенко Катерина Вивчення історії як запорука формування патріота 

Батьківщини 
Пілявський Ігор Протестантські християнські громади й соціальна 

робота: історія та сучасність. 
Почтар Тетяна  Інноваційні технології вирощування ожини в 

стратегії сучасного розвитку українського 
садівництва. 

Рудько Катерина Природничі науки: рутина та розвага 
Ruck Christopher  Youth diplomacy as trigger of social development 
Савіцький Віталій Турбота про осіб з інвалідністю – одне із найбільш 

важливих завдань суспільства в умовах пандемії 
Семенов Дмитро Вплив емоцій на пізнавальні процеси 
Стебніцька Богдана Суперечливий(негативний) вплив запозичених слів 

на українську мову в сучасному полікультурному 
просторі 

Ткач Вікторія Новітні досягнення науковців в галузі альтернативної 
енергетики 

Чуга Марина Вивчення фiзики в умовах змiшаного навчання 
Котик Катерина Культура спілкування покоління «У» в засобах 

масової інформації 
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Шевченко Анна Уміння викладача вибудовувати відносини із 
студентами в XXI столітті 

Якубовська Катерина Мейнстрімні погляди через призму хіпстерської 
лексики 
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