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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 
Доповідь на форумі – до 10 хв 

Обговорення доповіді – до 5 хв 
 



Вітальне слово 
Тріпак Мар’ян Миколайович – заслужений працівник освіти України, кандидат 

економічних наук, доцент, директор Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. 

Місюк Микола Васильович – заслужений економіст України, доктор 
економічних наук, професор, декан економічного факультету 
Подільського державного аграрно-технічного університету. 

Сохацька Олена Миколаївна – заслужений економіст України, доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних 
економічних відносин Західноукраїнського національного 
університету. 

Зварич Роман Євгенович – доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри міжнародних економічних відносин 
Західноукраїнського національного університету. 

Бачинська Олена – кандидат економічних наук, голова Ради молодих вчених 
Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного коледжу. 

Горюк Юлія – кандидат ветеринарних наук, в.о. голови Наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 
Подільського державного аграрно-технічного університету. 

Легкий Олег – кандидат економічних наук, голова Ради молодих вчених 
Західноукраїнського національного університету. 

 
НАПРЯМИ РОБОТИ ФОРУМУ 

 
1. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

РЕГІОНУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
Баглай Андрій Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в 

Україні 
Біда Петро, 
Одуд Артем 

Тенденції розвитку сільського господарства Рівненщини  в 
умовах Євроінтеграції 

Blazhei Iryna A change to the environmental policy of Ukraine within the 
framework of the European Green Course 

Борисяк Олена Шляхи підвищення екологічної безпеки економічного 
розвитку регіону в умовах євроінтеграції 

Бурденюк Світлана Накопичувальне пенсійне забезпечення - важливий 
пріоритет у реформуванні національної пенсійної системи 
України 

Гайбура Юлія, 
Семенюк Марин 

Оптимізація витрат виробництва як фактор підвищення 
прибутковості підприємства 



Гоголь Інна Передумови формування маркетингової стратегії 
сільськогосподарських підприємств в умовах 
Євроінтеграції 

Зеленський Андрій Вплив фінансової децентралізації на результати соціально-
економічного розвитку регіонів 

Кийко Неля, 
Ніколайчук Мар’яна, 
Романюк Анастасія 

Органічне сільське господарство Рівненщини в умовах 
Євроінтеграції 

Коваль Н.В., 
Виклюк І.І. 

Особливості управління прибутком підприємств в сучасних 
умовах 

Кравченко Артем Формування мережі природно-заповідних територій 
Лойшин Анатолій До питання економічної складової гібридної війни 
Патицька Христина Формування центро-периферійних взаємодій у 

територіальних громадах в умовах децентралізації 
Петрова Ольга,  
Живюк Руслана, 
Хотюк Катерина 

Зелений туризм Рівненщини як перспектива розвитку  
регіону в умовах Євроінтеграції 

Телегін Вадим, 
Волков Євгеній 

Корупція в державному секторі як гальмуючий фактор 
економічного розвитку 

Чорна Ірина, 
Рудик Анастасія 

Процес європейської інтеграції на регіональному рівні 

 
 

2. ТРАНСФОРМАЦІЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ 
РЕГІОНУ: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

Бондаренко Микола, 
Надточий Андрій 

Застосування кластерного підходу до прийняття 
управлінських рішень із розв’язання проблем 
приморських регіонів України 

Вацлавський Олег, 
Іванова Анна 

Система соціального захисту населення в умовах 
фіскальної децентралізації 

Великий Роман Теоретичні аспекти управління 
конкурентоспроможністю фермерських господарств   

Горюк Юлія Фаготерапія, як альтернатива антибіотикам в системі 
одержання екологічно-безпечного молока 

Корженівська Наталія, 
Беспалий Ігор 

Безпекова складова економічного механізму управління 
сільським розвитком в умовах трансформацій 

Лисицький Сергій, 
Арнаут Володимир 

Механізм управління земельними ресурсами 
Херсонської області 



Лупак Віталій Особливості формування і використання бюджетів 
об’єднаних територіальних громад Західного регіону 

Погребняк Сергій Сонячна енергетика – перспективний напрямок 
розвиток Хмельницької області 

Полегенько Дмитро, 
Маланчин Михайло 

Особливості регіонального розвитку Херсонської 
області 

Федорчук Наталія  Деякі аспекти перспективного розвитку регіонального 
аграрного сектору економіки 

 
3. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 

РЕГІОНУ НА МІКРО- І МАКРОРІВНІ 
Іщак Олена Основні сучасні заходи та принципи державної підтримки у 

сфері інноваційної діяльності 
Легкий Олег Перспективи маркетингового менеджменту наукових 

пропозицій та ідей у ЗВО 
Нікішина Надія, 
Мунько Анна 

Інституційне забезпечення регіонального розвитку в 
Україні 

Нісходовська Олена Сучасні підходи до управління інноваційною діяльністю 
підприємства 

Сушарник Ярослав Фінансовий ринок України в умовах глобалізації 
Шершун Ольга Статистична оцінка інноваційної діяльності західного 

регіону України 
Щегельська Наталія Роль туристичних кластерів в економічному розвитку 

регіону 
 

4. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ЛЮДСЬКИЙ 
РОЗВИТОК: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР 

Бачинська Олена Удосконалення системи мотивації професійного 
розвитку НПП та молодих науковців вітчизняних ЗВО 

Грицаєнко Микола Соціальний капітал як складова людського капіталу: 
регіональний аспект 

Добровольська Елла,  
Омелянчук Дарія 

Аналіз формування та використання робочої сили в 
регіоні 

Комарніцька Оксана Міграційні потоки населення Хмельницької області, 
причинно-наслідкові зв’язки та їх вплив на рівень 
трудового потенціалу регіону 

Лаврук Наталія Роль трудового потенціалу у відтворенні економічного 
потенціалу Західного регіону 



Місько Алла Вплив корпоративної культури на мотивацію трудової 
діяльності працівників 

Рокотянська Анастасія  Формування соціальної довіри через надання 
соціальних послуг у сфері зайнятості населення в 
Західному регіоні України 

 
5. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 

РЕГІОНУ 
Бачинська Марина Перспективи застосування арт-терапевтичних технологій 

в розвитку соціокультурного потенціалу учнівської й 
студентської молоді з інвалідністю 

Волощук Марина Психологічні бар’єри під час вивчення іноземних мов: 
адаптація та стратегії подолання бар’єрів 

Глов’юк Оксана Значення соціокультурної діяльності для формування 
життєвих перспектив у студентів з особливими 
потребами. 

Колісник Марина Методики викладання англійської мови в інклюзивному 
середовищі з використанням дистанційних технологій 

Комарніцька Людмила Архівні документи про виховну роботу Кам’янець-
Подільського планово-економічного технікуму у 90-х рр. 
ХХ ст. – на початку ХХІ ст. 

Покалюк Вадим Організація позааудиторної роботи у «ВСП Кам’янець-
Подільському фаховому коледжі ПДУ» 

Сидорук Людмила Тестовий контроль знань в умовах дистанційного 
навчання 

Шевчук Олександр Компетентність та компетенція: термінологічний 
парадокс 

 


