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СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

1. Семенець Іван Володимирович, кандидат економічних наук, 

доцент, декан природничо-економічного факультету, Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка (голова 
оргкомітету). 

 

2. Баженова Стефанія Едуардівна, доктор історичних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи, Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка. 

 

3. Мазур Наталія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри економіки підприємства, Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка. 

 

4. Матвейчук Людмила Олександрівна, доктор наук з державного 

управління, доцент, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної 

справи, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка. 
 

5. Ящишина Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри економіки підприємства, Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 

 

6. Небрат Вікторія Василівна, доктор економічних наук, завідувач 

відділу економічної історії, ДУ «Інститут економіки та прогнозування 

НАН України». 
 

7. Супрун Наталія Анатоліївна, доктор економічних наук, 

професор, головний науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України». 

 

8. Новікова Ольга Федорівна, доктор економічних наук, професор, 

заступник директора з наукової роботи, Інститут економіки промисловості 

НАН України. 
 

9. Кавуненко Лідія Пилипівна, кандидат економічних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ДУ 

«Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки 

імені Г.М. Доброва НАН України». 
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10. Новак Даріуш, доктор економічних наук, професор, Державний 

економічний університет в Познані. 

 

11. Пармаклі Дмитро Михайлович, доктор хабілітат економічних 

наук, професор, Комратський державний університет. 
 

12. Цілібіна Валентина Михайлівна, кандидат технічних наук, 

завідувач сектором, Інститут економіки Національної академії наук 

Білорусі. 

 

13. Лисак Володимир Юрійович, кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри менеджменту, Кам'янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка. 

 

14. Боднарчук Тетяна Леонідівна, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри економіки підприємства, Кам'янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 

 

15. Олійник Ольга Степанівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Кам'янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка. 

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

20 травня – пленарне онлайн-засідання (платформа Google Meet) 

 

09.45–10.00 – реєстрація учасників (підключення до платформи). 

10.00–14.00 – пленарне онлайн-засідання. 

                                                       

Регламент виступів 

 

Тривалість доповіді – до 15 хв. 

Питання та обговорення – до 10 хв. 

 

21 травня – секційні засідання у форматі електронного обговорення 

розміщених матеріалів конференції на сайті природничо-економічного 

факультету за адресою: http://pef.kpnu.edu.ua 

 
 

http://pef.kpnu.edu.ua/
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ПЛЕНАРНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ 
(платформа Google Meet) 

 

Відкриття XІV Міжнародної науково-практичної конференції 

«Проблеми, пріоритети та перспективи  

сталого розвитку в ХХІ столітті» 

 

Вітальне слово – Дубінський Володимир Анатолійович, кандидат 

історичних наук, доцент, в. о. ректора Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Виступи 

 
1. Попова Ольга Леонтіївна, доктор економічних наук, професор, 

головний науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України».  

Вплив європейського зеленого курсу на агропродовольчий експорт 

України.  

 

2. Новікова Ольга Федорівна, доктор економічних наук, професор, 
заступник директора з наукової роботи, Інститут економіки промисловості 

НАН України.  

Цифрова трансформація економіки і суспільства: виклики безпеці та 

розвитку. 

 

3. Мазур Наталія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економіки підприємства, Кам'янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка.  
Аутсорсинг в управлінні ІТ-послугами підприємств. 

 

4. Цилибина Валентина Михайловна, кандидат технических наук, 

заведующий сектором, Институт экономики национальной академии наук 

Беларуси.  

Влияние нового энергетического перехода на энергетическую 

политику Украины и Беларуси в контексте использования углеводородов.  

 
5. Кононенко Олена Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри економічної та соціальної географії, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка.  

Трансформації ринку праці в контексті цілей сталого розвитку: 

аналіз ситуації в Україні. 
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6. Небрат Вікторія Василівна, доктор економічних наук, завідувач 

відділу економічної історії, ДУ «Інститут економіки та прогнозування 

НАН України».  

Соціально-відповідальні інвестиції в землекористуванні: історичний 

вимір. 

 

7. Смирнов Ігор Георгійович, доктор географічних наук, професор, 

професор кафедри країнознавства та туризму, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка.  

Герої та події українських визвольних змагань 1917–1921 рр. у 

м. Кам’янець-Подільський як туристичний ресурс: Олена Степанів.  

 

8. Баженова Стефанія Едуардівна, доктор історичних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи, Кам'янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка.  

Пам’ятки палацово-паркової архітектури Хмельниччини як 

туристичні об’єкти. 

 

9. Семенюк Андрій Олегович, аспірант, молодший науковий 
співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».  

Виконання цілей сталого розвитку в українських містах та ОТГ. 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ  
(сайт природничо-економічного факультету) 

 
СЕКЦІЯ 1. ІННОВАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОГО  

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 

Боднарчук, Т. Л., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 
економіки підприємства, Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка. Тенденції співробітництва України з країнами Європи в 
рамках угод про вільну торгівлю. 

 
Бурима Л. Я., старший научный сотрудник, Институт экономики 

Национальной академии наук Беларуси. Разработка базовых параметров 
рынка разрешений на эмиссии парниковых газов. 

 
Жигальская Л. О., кандидат географических наук, ведущий научный 

сотрудник, Институт экономики Национальной академии наук Беларуси.  
Перспективные направления роста электропотребления в Республике 
Беларусь.  

 
Землянкін А. І., кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник, Хазанова Н. М., головний економіст, Інститут економіки 
промисловості НАН України. Імпортозаміщення як інструмент державної 
політики.  

 
Колесникова И. В., старший научный сотрудник, Институт экономики 

Национальной академии наук Беларуси. Монетарная политика для 
стимулирования роста: миф или реальность?  

 
Кушніренко О. М., кандидат економічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 
України». Індустрія 4.0 як ключовий фактор модернізації української 
промисловості. 

 
Литвинчук А. А., магистр экономических наук, научный сотрудник, 

Институт экономики Национальной академии наук Беларуси, Васильева И. Л., 
Университет права и социально-информационных технологий. Факторы, 
определяющие конкурентоспособность региона как целостную экономико-
эколого-социальную систему. 
 

Маркусенко М. В., кандидат экономических наук, доцент, УО 
«Белорусский государственный экономический университет». Новая модель 
валютной политики как ориентир современного экономического развития. 

 
Мякинькая В. В., кандидат экономических наук, доцент, УО «БИП-

Университет права и социально-информационных технологий», 
Алексейчик А. Б., главный специалист РУП «Белтелеком». Регламенты 
аудита как инструмент контроля качества проверки. 
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Мякинькая В. В., кандидат экономических наук, доцент, Пресная Е. А., 
студентка, УО «БИП-Университет права и социально-информационных 
технологий». Обоснование управленческого решения на основе комплексного 
анализа: OLAP-системы и Data mining. 

 
Пасиницкий Д. В., ассистент, УО «Белорусский государственный 

экономический университет». Инновационные ориентиры управления 
внутренними банковскими рисками. 

 
Стасюк О. М., кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».   
Орієнтири інноваційного розвитку залізничного сектору України та ЄС. 

 
Трубицына Е. В., старший научный сотрудник, Институт экономики 

Национальной академии наук Беларуси. Роль стимулирующих инструментов 
регулирования и планирования рынка возобновляемой энергетики. 

 
Шкригун В. Л., кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник, Інститут економіки промисловості НАН України.  Перспективні 
напрямки інноваційного розвитку сучасного суспільства.  

 
СЕКЦІЯ 2. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА 

СУСПІЛЬСТВА 
 

Амоша О. І., доктор економічних наук, професор, академік НАН України, 
Шамілева Л. Л., кандидат економічних наук, доцент, Інститут економіки 
промисловості НАН України. Трансформація соціально-трудового розвитку в 
умовах цифровізації економіки.  

 
Буторіна В. Б., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри 

економіки підприємства, Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка. Академічне підприємництво у розрізі Smart-освіти та 
цифровізації економіки. 

 
Голубицкая А. А., магистр экономических наук, старший преподаватель,  

УО «БИП – Университет права и социально-информационных технологий». О 
необходимости формирования механизма цифровой трансформации 
промышленности. 

 
Кушнір О. К., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економіки підприємства, Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка, Фасолько Т. М., кандидат економічних наук, доцент, 
Хмельницький університет управління та права імені Л. Юзькова. Big Data як 
ключовий аспект діджиталізації економіки. 

 
Латенкова А. В., старший преподаватель, УО «БИП - Университет права и 

социально-информационных технологий». Информационно-коммуникационные 
технологии как инструмент совершенствования экономики. 
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Марусей Т. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
туризму та готельно-ресторанної справи, Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка. Тенденції цифрової трансформації індустрії 
гостинності. 

 
Новікова О. Ф., доктор економічних наук, професор, заступник 

директора, Панькова О. В., кандидат соціологічних наук, доцент, Інститут 
економіки промисловості НАН України. Соціальний діалог як пріоритет 
політики МОП у забезпеченні постпандемійного відновлення і стійкого 
зростання національних економік. 
 

Осмоловец С. С., кандидат экономических наук, доцент, УО 
«Белорусский государственный экономический университет». Проблемы 
оборота децентрализованных виртуальных активов. 

 
Петренко Н. С., кандидат економічних наук, науковий співробітник, ДУ 

«Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені 
Г. М. Доброва НАН України». Сучасний погляд на популяризацію науки в 
Україні в Інтернет-просторі: специфіка й проблеми розуміння. 
 

СЕКЦІЯ 3. СТАЛИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА РЕГІОНІВ: 
СОЦІАЛЬНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ, ЕКОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ АСПЕКТИ 
 

Semenenko I. M., Professor, Doctor of Economic Sciences, Head of 
Department of Economics and Entrepreneurship, Khandii O. O., Associate 
Professor, Doctor of Economic Sciences, Professor of Department of Economics and 
Entrepreneurship, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University. 
Consequences of the COVID-19-crisis for attainment of sustainable development 
goal 8 in Ukraine. 

 
Бондарь Д. П., магистр экономических наук, научный сотрудник, 

Института экономики Национальной академии наук Беларуси. Современная 
социальная политика стран Европейского Союза: проблемы и  перспективы 
развития. 

 
Гарбар В. В., кандидат географічних наук, старший викладач кафедри 

географії та методики її викладання, Адамчук Р. О., студент, Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Сучасний стан 
ґрунтокористування в межах Подільський Товтр. 

 
Гахович Н. Г., кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 
Сучасні виміри сталого розвитку.  

 
Колодій В. А., кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри 

біології та методики її викладання, Норкіна А. В., студентка, Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Стан популяції 
Anemone Sylvestris L. в умовах Смотрицького каньйону (околиці с. Смотрич 
Кам’янець-Подільського району Хмельницької області) та перспективи її 
збереження. 
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Коновалова М. В., кандидат наук з державного управління, доцент, 
доцент кафедри соціальної політики, Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова. Моніторинг фінансування соціальної сфери в ОТГ: 
світовий досвід. 

 
Литвинчук А. А., магистр экономических наук, научный сотрудник,  

Институт экономики Национальной академии наук Беларуси. Устойчивое 
развитие регионов Беларуси: условия и этапы формирования. 

 
Логінов В. О., студент магістратури, Тернопільський національний 

педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Чернюк Г. В.,  кандидат 
географічних наук, доцент кафедри географії та методики її викладання,  
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Оцінка 
земельних ресурсів у геосистемах Зарічненського району Рівненської області. 

 
Мірошниченко В. В., кандидат економічних наук, доцент, Національний 

університет «Києво-Могилянська академія», Тьорло В. О., кандидат 
економічних наук, доцент, Міжрегіональна академія управління персоналом. 
Вплив аграрного землекористування на перспективи сталого розвитку України 
в ХХІ столітті. 

 
Молдаван Л. В., доктор економічних наук, професор, Заслужений 

економіст України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».  
Підходи до оцінювання сталого розвитку господарств в аграрному секторі. 

 
Недведцкий В. М., магистр экономических наук, старший научный 

сотрудник, Институт экономики Национальной академии наук Беларуси». Об 
оценке эффективности государственного регулирования естественных 
монополий. 

 
Панковець М. П., кандидат економічних наук, доцент,                                                                                                       

Інститут  економічних і соціальних відносин, Університет банківської справи.                                                                                                  
Роль земельної реформи в наближенні до галузевих стандартів ЄС та 
продовженні ринкової трансформації економіки України. 

 
Пармакли Д. М., доктор хабилитат экономических наук, профессор, 

Тодорич Л. П., доктор экономических наук, конференциар, Комратский  
государственный университет. Проблемы стабильности производства  
продукции растениеводства  в зонах неустойчивого земледелия. 

 
Семенець І. В., кандидат економічних наук, доцент, декан природничо-

економічного факультету, Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка. Особливості справляння та обліку екологічного податку в 
Україні. 

 
Тарас Т. І., аспірант, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника». Особливості публічного управління в системі освіти 
України. 
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Ящишина І. В., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
економіки підприємства, Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка. Реалізація цілей сталого розвитку на мікрорівні. 

 
СЕКЦІЯ 4. ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА 
ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ  

 
Андилевко Т. В., магистр экономических наук, старший научный 

сотрудник, Институт экономики Национальной академии наук Беларуси. 
Анализ изменений структурных сдвигов в распределении численности занятого 
населения по видам экономической деятельности в Республике Беларусь. 

 
Андрейцева І. А., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка. Сучасні технології підбору персоналу підприємства. 

 
Данилюк О. І., кандидат економічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи, Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка. Особливості мотивації професійної діяльності 
менеджерів соціальної сфери у сучасних умовах. 

 
Дідківська Л. В., кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 
Міграційна політика та трудовий потенціал України: історичний вимір. 

 
Звірич В. В., кандидат медичних наук, ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Роль управління 
персоналом у системі публічного управління в сфері охорони здоров’я України. 

 
Іщенко О. В., провідний економіст, Касперович О. Ю., молодший 

науковий співробітник, Інститут економіки промисловості НАН України.  
Сфера праці та зайнятості України в умовах пандемії COVID-19: проблеми та 
шляхи ефективного подолання наслідків.  

 
Лаврук О. С., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка. Підходи до формування і регулювання ринку праці. 

 
Лисак В. Ю., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

менеджменту, Семендяк В. М., кандидат економічних наук, старший 
викладача кафедри менеджменту, Кам'янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка. Дефініції, які позначають роль та місце 
людини в процесі виробництва. 

 
Олійник Н. Ю., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка. Організація системи професійного навчання персоналу на 
підприємстві. 
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Шастун А. Д., кандидат економічних наук, старший науковий 
співробітник, Інститут економіки промисловості НАН України, Чалюк Ю. О., 
к. е. н., доцент кафедри соціології, ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана». Зміни трудової сфери під 
впливом новітніх мегатрендів сучасності та викликів  пандемії COVID-19: 
досвід України. 
 

СЕКЦІЯ 5. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА І 
ПІДПРИЄМНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Воронецкая Л. Г., магистр управления и экономики, заведующий 

сектором социально-демографической политики, Институт экономики 
Национальной академии наук Беларуси. Внутренние экономические вызовы, 
препятствующие осуществлению успешной предпринимательской 
деятельности населением Беларуси. 

 
Герасимова В. Г., кандидат экономических наук, ведущий научный 

сотрудник, Кузьменкова Н.С., старший научный сотрудник, Институт 
экономики Национальной академии наук Беларуси». Налоговое 
стимулирование социального предпринимательства: основные тренды и 
направления развития. 

 
Городецька М. О., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

математики, фізики та економіки, Ніжинський державний університет імені 
Миколи Гоголя. Режими активізації розвитку підприємництва.  

 
Іваницька С. Б., кандидат економічних наук, доцент, Міняйленко І. В., 

кандидат економічних наук, доцент, Національний університет «Полтавська 
політехніка» імені Юрія Кондратюка. Формування ефективної цінової політики 
некомерційних організацій. 

 
Латенкова А. В., старший преподаватель, УО «БИП - Университет права и 

социально-информационных технологий», Зинькевич М. В., менеджер-
проектировщик, УП «Керамин-Столица Инвест», Пресная Е. А., главный 
специалист, Управление по труду и занятости и социальной защите. 
Формирование экспортной стратегии предприятия. 

 
Панкова Т. Н., старший преподаватель, Любченко И. В., студент, 

Белорусско-Российский университет. Рest-анализ внешней среды организации в 
рамках разработки бизнес-плана инвестиционного проекта.  

 
Пашкевич О. А., кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

сектором, Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси. Роль 
малого бизнеса в диверсификации занятости сельского населения. 

 
Попкова А. С., кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

отделом, Институт экономики Национальной академии наук Беларуси.  
Британская компания общественных интересов как эффективная форма 
социального предприятия. 
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Свідер О. П., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економіки підприємства, Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка. Моніторинг ефективності прямих іноземних інвестицій на 
різних фазах життєвого циклу підприємства. 

 
Сливка Т. О., кандидат економічних наук, науковий співробітник, ДУ 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України». Особливості 
функціонування корпоративного підприємництва в Україні. 

 
Супрун Н. А., доктор економічних наук, професор, головний науковий 

співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 
Порівняльний аналіз національних моделей корпоративної соціальної 
відповідальності.  
 

Тикнюс В. В., младший научный сотрудник, Институт экономики 
Национальной академии наук Беларуси. Внешние технологические вызовы, 
препятствующие осуществлению населением Беларуси успешной 
предпринимательской деятельности. 

 
Ткачук В. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економіки підприємства, Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка. Проблеми та перспективи розвитку управлінської 
діяльності.  
 

СЕКЦІЯ 6. ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ 
БІЗНЕС: ІСТОРИЧНИЙ, ЕКОЛОГІЧНИЙ, ГЕОГРАФІЧНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХОДИ 
 

Gaurav Malhotra, student, Baltic International Academy, Riga, Latvia, 
Scientific Adviser: Alona Rogale-Homika, MA in Tourism Management. The 
impact of COVID-19 on event management industry. 

 
Shekar Dinesh, student, Baltic International Academy, Riga, Latvia,  Scientific 

Adviser: Alona Rogale-Homika, MA in Tourism Management. Green Economy of 
Mongolia. 

 
Белінська К. О., кандидат технічних наук, асистент кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи, Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка. Діяльність компаній-лоукостерів в Україні. 

 
Веселовська Т. Є., кандидат технічних наук, доцент кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи, Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка. Чайний туризм в Україні. 

 
Касіяник І. П., кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри 

географії та методики її викладання, Галянт Ю. В., студент, Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Додаткові 
геотуристичні екскурсійні послуги, як засіб оптимізації туристичного ринку м. 
Кам’янець-Подільський (на матеріалах палеотуру «Історія кам’янецьких 
скель»). 
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Ковтуник І. І., кандидат географічних наук, старший викладач кафедри 
туризму та готельно-ресторанної справи, Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка. Курортні території Поділля.  

 
Мисько В. З., асистент кафедри географії та методики її викладання, 

Наумук Я. В., студент, Кам’янець-Подільський національний університет імені 
Івана Огієнка. Геологічні об’єкти Кам’янець-Подільського району: сучасний 
стан, проблеми та перспективи використання в екотуризмі. 

 
Олійник О. С., кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи, Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка. Інформаційне забезпечення управління 
туристичною галуззю на регіональному рівні. 

 
Опря Б. О., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри туризму 

та готельно-ресторанної справи, Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка. Пенсійний туризм: потенціал розвитку в 
Україні. 

 
Хоптяр А. Ю., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

туризму та готельно-ресторанної справи, Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка. Пам’ятки Голокосту як об’єкти 
меморіального туризму в Хмельницькій області. 

 
Шулейко О. Л., кандидат экономических наук, доцент, Институт 

экономики Национальной академии наук Беларуси. Финансовые инструменты 
поддержки туристской отрасли. 
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