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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

21 березня 2019 рік 

 

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

10.00-13.30 пленарне засідання (зала 2602)  

13.30-14.30 перерва на обід  (їдальня університету, буфети) 

14.30-16.30 секційні засідання  (ауд. 1108, ауд. 1105) 

16.30-17.00 підведення підсумків, закриття конференції  

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на пленарному засіданні – 10 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – 5 – 10 хв. 

Дискусія – 5 хв. 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

Відкриття конференції. Вітальне слово:  
 

КАЛЕТНІК Григорій Миколайович – доктор економічних наук, професор, академік НААНУ, 
президент Всеукраїнського науково-навчального консорціуму  
МАЗУР Віктор Анатолійович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, ректор 
Вінницького національного аграрного університету  
ГОНЧАРУК Інна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, проректор з наукової, 
інноваційної та міжнародної діяльності Вінницького національного аграрного університету 
САЛЬКОВА Ірина Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки 
та підприємництва Вінницького національного аграрного університету 

Доповіді на пленарному засіданні: 
 

10.10-
10.20 

Сільський зелений туризм як напрям розвитку сільських територій 
СТАВСЬКА Юлія Вацлавівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму 
ВНАУ 

10.20-
10.30 

Туристичний потенціал Винницької області   
КУЛЯВЕЦЬ Вега Габдрахимівна, заступник директора Департаменту міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної державної адміністрації 

10.30-
10.40 

Інтерактивна консалтингова система для зеленого туризму 
КАЛЬНА-ДУБІНЮК Тетяна Прокопівна, доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри аграрного консалтингу і туризму Національного університету 
біоресурсів та природокористування України, м. Київ. 

10.40-
10.50 

Якісна професійна підготовка, як передумова розвитку туристичної галузі 
ПАРФАНОВИЧ Іванна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 
соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного 
університету  

10.50-
11.00 

Особливості сертифікації та категоризації в сфері сільського зеленого туризму 
ГОЛОВНЯ Олена Михайлівна, доктор економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту зовнішньо-економічної діяльності, готельно-ресторанної справи та 
туризму ВНАУ 

11.00-
11.05 

Особливості розвитку сільського зеленого туризму в Хмельницькій області 
ЙОХНА Микола Антонович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького 
національного університету 

11.05-
11.15 

Туристичні освітні ініціативи майбутнього: трансформаційні можливості для 
України 
МІЛІНЧУК Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту і туризму Житомирського державного технологічного університету 

11.15-
11.20 

Стратегія розвитку сільського зеленого туризму в Рівненській області 
КОРОТУН Сергій Ігорович, кандидат географічних наук, доцент, завідувач 
кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Національного університету 
водного господарства та природокористування, м. Рівне 

11.20-
11.30 

Специфіка чартерних та регулярних авіаперевезень. Лоукости.  
ЗАМРІЙ Віктор Вікторович, директор мережі туристичних агенцій «Анекс-тур» 

11.30-
11.40 

Соціокультурний потенціал туристичної діяльності 
ІВАЩЕНКО Анна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та 
туризму ВНАУ 

11.40-
11.50 

Аналіз тенденцій зайнятості осіб з обмеженими можливостями: польський та 
вітчизняний досвід 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДРУЖИНІНА Вікторія Валеріївна, доктор економічних наук, доцент, професор 
кафедри туризму Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського 

11.50-
12.00 

Сільський туризм, як різновид підприємницької діяльності в сільській 
місцевості 
ТРЕГУБОВ Олександр Сергійович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач 
кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки Донецького 
національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця 

12.00-
12.10 

Greenways як фактор розвитку туризму в Україні (на прикладі р. Дністер) 
МОСКВІЧОВА Олена Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту Вінницького фінансово-економічного університету 

12.10-
12.20 

Туристично-рекреаційний потенціал НПП «Кармелюкове Поділля» 
СТОРОЖЕНКО Людмила Іванівна, начальник відділу екологічно-освітньої роботи 
та рекреаційного благоустрою, НПП «Кармелюкове Поділля», смт. Чечельник, 
Вінницька область 

12.20-
12.30 

Внутрішні інвестиційні ресурси зеленого туризму  
ПРИЛУЦЬКИЙ Анатолій Михайлович, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри фінансів, банківської справи та страхування ВНАУ 

12.30-
12.40 

Розвиток подієвого туризму в регіоні  
КЛОЧКОВСЬКА Вікторія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки Донецького 
національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця 

12.40-
12.50 

Перспективи та розвиток сільського зеленого туризму у Вінницькій області 
БУРЛАКА Неля Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки 
ВНАУ 

12.50-
13.00 

Можливості розширення туристичних потоків з Польщі з урахуванням 
етнокультурних зв’язків з Вінницьким регіоном  
ХОМ’ЯКІВСЬКИЙ Юрій Людвигович, старший викладач кафедри математики, 
фізики та комп’ютерних технологій ВНАУ 

13.00-
13.10 

Цифровізація туризму: тренди, інструменти, перспективи 
КОВАЛЕНКО Олена Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету 

13.10-
13.20 

Особливості діяльності та рівень привабливості агротуристичного підприємства 
ДЮК Анна Андріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки 
ВНАУ 

13.20-
13.30 

Інформаційне забезпечення розвитку зеленого туризму 
ПІДГУРСЬКИЙ Олександр Ігорович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
моделювання та інформаційних технологій в економіці ВНАУ 

13.30-
13.40 

Роль організацій громадського суспільства у просуванні туристичного та 
соціального підприємництва у сільських громадах 
ГЕРАЩЕНКО Ярослав Ігорович, керівник ГО «Центр розвитку Пангея Ультіма» 



СЕКЦІЯ 1 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ 
(ауд. 1105) 

 
Керівник секції: Головня Олена Михайлівна, доктор економічних наук, доцент кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму 
Вінницького національного аграрного університету 

 
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ, ЯК ЧИННИК 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ» 
Мазур Серій Анатолійович, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ 

«ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ В СФЕРІ ТУРИЗМУ» 
Марценюк-Розарьонова Олена Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування ВНАУ 

«ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ САЙТУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ 
УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ» 

Смілянець Олена Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики, 
фізики та комп’ютерних технологій ВНАУ 

«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ» 
Киш Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри моделювання та 

інформаційних технологій в економіці ВНАУ 

«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ ПОДІЛЛЯ» 
Атаман Людмила Василівна, кандидат географічних наук, викладач Вінницького 

торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного 
університету 

«РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО 
ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ» 

Хрипко Тетяна Єлисеївна, асистент кафедри математики, фізики та комп’ютерних 
технологій ВНАУ 

«ЕКОНОМІЧНА АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ: ДОСВІД 
ЄВРОПИ» 

Островський Анатолій Йосипович, асистент кафедри математики, фізики та комп’ютерних 
технологій ВНАУ 

«СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

Павленко Ольга Сергіївна, магістр факультету економіки та підприємництва ВНАУ 
(науковий керівник: д.е.н., доцент Головня О.М.) 

«СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ У ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ» 
Пахалюк Леся Валентинівна, магістр факультету економіки та підприємництва ВНАУ 
(науковий керівник: к.е.н., доцент Прилуцький А.М.) 
«РОЛЬ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ» 
Зелінський Денис Валерійович, магістр факультету економіки та підприємництва ВНАУ 
 (науковий керівник: д.е.н., професор Левицька І.В.) 

«МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ РЕГІОНІВ» 
Самоєнко Вікторія Віталіївна, магістр факультету економіки та підприємництва ВНАУ 
 (науковий керівник: к.е.н., доцент Хаєцька О.П.) 
 «УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА» 



Пустовий Сергій Миколайович, магістр факультету економіки та підприємництва ВНАУ 
(науковий керівник: д.е.н., доцент Польова О.Л.) 

 
 
 

СЕКЦІЯ 2.  
ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО 

ТУРИЗМУ 
(ауд. 1105 ) 

 
Керівник секції: Ставська Юлія Вацлавівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму 
Вінницького національного аграрного університету 

 
 «ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО 

ТУРИЗМУ» 
Польова Олена Леонідівна, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування ВНАУ 

«НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО 
ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ» 

Михальчишина Лариса Гаврилівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
глобальної економіки Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. 
Київ 

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКИМ ЗЕЛЕНИМ ТУРИЗМОМ» 
Руда Оксана Леонтіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування ВНАУ 
«АДАПТАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ДО 

КРАЩИХ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ» 
Пип’як Микола Іванович, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри права 

ВНАУ 

«АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА У ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ» 
Дзісь Віктор Григорович, кандидат технічних наук, доцент кафедри математики, фізики та 

комп’ютерних технологій ВНАУ 

«ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» 
Дячинська Олена Миколаївна, асистент кафедри математики, фізики та комп’ютерних 

технологій ВНАУ 

 «ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 
ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ ВІННИЧЧИНИ» 

Лебідь Олександр Васильович, асистент кафедри економічної кібернетики ВНАУ 

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ» 
Білоус В’ячеслав Віталійович, магістр факультету економіки та підприємництва ВНАУ 
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На даний момент аграрний сектр України переживає цілу низку процесів, 

що призводять до зміни його соціально-економічного стану. Це вимагає 

здійснення пошуку більш ефективних та особливих організаційно-правових 

форм підприємництва, що будуть вести до забезпечення економічного 

зростання. На даний момент сільський сектор економіки переживає криовий 

етап розвитку і одним з пріоритетних шляхів його подолання, є активізація 

сільського населення до підприємницької діяльності у невиробничій сфері 

сільського (зеленого) туризму. Його становлення та розвиток сприяють 

системному вирішенню організаційно-економічних проблем, пов’язаних із 

відтворенням трудового потенціалу в аграрній сфері, формуванням нових 

напрямів виробництва й реалізації сільськогосподарської продукції, 

підвищенням зайнятості сільського населення, зростанням доходів та 

покращенням його життєвого рівня. 

Сільський зелений туризм – це специфічна форма відпочинку в 

приватних господарствах сільської місцевості з використанням майна та 

трудових ресурсів особистого селянського, підсобного або фермерського 

господарства, природно-рекреаційних особливостей місцевості та культурної, 

історичної та етнографічної спадщини регіону. 

Зелений туризм переслідує головну мету – сформувати новий 

туристичний продукт, який виходить за рамки традиційного уявлення про 

туристичну пропозицію і який би враховував природне середовище, історико-

культурну специфіку регіонів, а також давав змогу істотно урізноманітнити 

традиційні пропозиції, що буде становити найбільший інтерес з точки зору 

залучення досить вимогливих іноземних туристів.  

Пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в Україні 

зумовлюється нагальною необхідністю невідкладного розв’язання соціально-

економічних проблем сучасного села. За роки незалежності України в сільській 



місцевості спостерігається зменшення населення, зростання безробіття, масова 

заробітчанська міграція. Майже 60% мешканців сільської місцевості 

перебувають за межею бідності. За таких умов селянин змушений шукати інші 

сфери діяльності, які забезпечували б йому хоча б прожитковий мінімум. 

Розвиток сільського зеленого туризму міг би зупинити таку сумну тенденцію в 

українських селах, підвищити матеріальний добробут та частково вирішити 

проблеми зайнятості сільського населення. У світі сільський зелений туризм 

розглядається як альтернатива сільському господарству за розмірами 

отриманих прибутків. До того ж, розвиток інфраструктури сільського туризму 

не вимагає таких значних капіталовкладень, як інші види туризму і може 

здійснюватися за рахунок коштів самих селян без додаткових інвестицій. 

Експерти відзначають, що ринок сільського зеленого туризму в Україні й досі 

перебуває на стадії становлення, а кількість господарів, які працюють на цьому 

ринку і вже мають досвід прийому туристів, відносно незначна. Згідно 

дослідженням Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму, 

відзначається, що останнім часом спостерігається стійка тенденція до 

збільшення кількості господарств, що надають послуги у сфері сільського 

туризму 

Головним завданням розвитку зеленого туризму на Вінничині є 

створення продукту, конкурентоспроможного як на внутрішньому, так і на 

міжнародному ринку, здатного максимально задовольнити туристські потреби 

населення, забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх 

соціально-економічних інтересів при збереженні екологічної рівноваги та 

історико-культурної спадщини.  

Актуальними є питання створення робочих місць та диверсифікація 

економіки, а туристична галузь співпрацює майже зі всіма її секторами. Наша 

область має всі умови, для того, щоб розвиватись саме у напрямку туризму, так 

як відрізняється вигідним географічним розташуванням, природно-

рекреаційними багатствами, розгалуженою інфраструктурою 



Серед головних чинників, що досі стримують розвиток туристичної 

індустрії в Україні і зокрема в Кіровоградській області можна виділити 

відсутність інфраструктури ринку туристичних послуг як цілісної системи та 

відповідного науково-дослідницького забезпечення галузі. В той же час, 

подальший розвиток туризму потребує застосування нетрадиційних 

інноваційних підходів до організації управління галуззю як на державному, так 

і на регіональному рівнях.  

Розвиток регіонального туризму неможливий на основі тільки ринкових 

механізмів, оскільки туризм не тільки економічне явище, але і соціальне, 

духовне і культурологічне. Тому важливою є необхідність створення механізмів 

сприяння реконструкції існуючих об'єктів туристичної інфраструктури. 

Необхідне формування системи центрів туристичної інформації - елементу 

туристичної індустрії 

Розвиток сільського зеленого туризму спонукає до покращення 

благоустрою сільських садиб, вулиць, в цілому сіл; стимулює розвиток 

соціальної інфраструктури; підвищення культурно-освітнього рівня сільського 

населення. 

Отже, зелений туризм позитивно впливає на відродження, збереження і 

розвиток місцевих народних звичаїв, промислів, пам’яток історико-культурної 

спадщини. Виявляючи інтерес до спадщини народної культури, нерідко саме 

міські жителі, відпочиваючі в сільській місцевості, розкривають місцевим жите-

лям справжню цінність культурних пам’яток і тим самим допомагають їх 

збереженню.  

           Киш


