
   

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

вченою радою ВТЕІ КНТЕУ 

 (протокол № 8 від 27.09.2021) 

 

ПЛАН 

 проведення лекцій, майстер-класів, семінарів, тренінгів  

за участю провідних вчених, науковців, фахівців-практиків  

на 2021-2022 н. р. 

 
№ 

з/п 
ПІБ науковця (фахівця-практика), 

 вчене звання, науковий ступінь, посада 

Місце роботи  

науковця  

(фахівця-практика) 

Назва  

лекції/майстер-класу/ 

семінару/тренінгу 

Термін 

проведення 

Обліково-фінансовий факультет 

Кафедра обліку та оподаткування 
1 Манько Надія, 

директорка аудиторської фірми, 

Голова Вінницького регіонального 

відділення аудиторської палати України, 

сертифікований аудитор 

Товариство 

з обмеженою 

відповідальністю 

«Аудиторська фірма 

«Надійність»» 

Організаційні аспекти 

виконання завдань  

з аудиту 

(лекція on-line) 

Листопад 

2021 

2 Вахновська Олена, 

начальник Управління Північного офісу 

Держаудитслужби у Вінницькій області 

Північний офіс 

Держаудитслужби 

у Вінницькій області 

Організація  

та порядок проведення 

державного 

фінансового аудиту, 

перевірки та 

інспектувань 

(лекція on-line) 

Грудень 

2021 

3 Панчук Златослава, 

заступник начальника відділу 

бухгалтерської служби,  

фінансування та звітності  

Управління Державної міграційної 

служби України у Вінницькій області 

Управління Державної 

міграційної служби 

України  

у Вінницькій області 

Особливості 

облікового 

відображення 

операцій з надання 

адміністративних 

послуг 

(лекція on-line) 

Квітень 

2022 

4 Гавронська Ірина, 

директорка аудиторської фірми, 

сертифікований аудитор 

Товариство  

з обмеженою 

відповідальністю 

«Аудиторська фірма 

«Файненс Лоу Аудіт 

Груп»» 

Сучасні вимоги  

до аудиту в Україні 

(лекція on-line) 

Травень 

2022 

Кафедра фінансів 

1 Саєнко Ярослав,  

фінансовий аналітик Кешбек-сервісу 

LetyShops 

Компанія  

LetyShops Kft 

 

Особливості 

проведення 

фінансових операцій 

Кешбеку   

(майстер-клас) 

Лютий 

2022 р. 

2 Цехановський Ігор,  

начальник управління фінансового, 

інформаційного та господарського 

забезпечення,  

головний бухгалтер Департаменту 

фінансів Вінницької обласної 

державної адміністрації 

Департамент фінансів 

Вінницької обласної 

державної адміністрації 

Вплив 

адміністративно-

територіальної 

реформи на 

фінансову політику 

регіонального рівня 

(семінар) 

Березень 

2022 р. 

3 Поплавська Світлана,  

директорка Подільського 

регіонального страхового центру 

ПрАТ «Українська пожежно-

страхова компанія»  

Подільський 

регіональний страховий 

центр ПрАТ 

«Українська пожежно-

страхова компанія» 

Основні тенденції 

сучасного 

страхового ринку 

(майстер-клас) 

Квітень, 

2022 р. 



Кафедра іноземної філології та перекладу 
1 Геращенко Марія, 

Громадська організація 

«Центр розвитку Пангея Ультіма» 

Громадська організація 

«Центр розвитку 

Пангея Ультіма» 

Неформальна освіта: 

досягнення і виклики 

(майстер-клас) 

Листопад 

2021 

2 Волос Вікторія, 

директорка бюро технічних і 

літературних перекладів «ВІЗА» 

Бюро технічних 

і літературних 

перекладів 

«ВІЗА» 

САT інструменти  

в перекладацькій 

діяльності 

(майстер-клас) 

Березень 

2022 

Факультет економіки, менеджменту та права 

Кафедра менеджменту та адміністрування 
1 Горчакова Катерина, 

директорка з персоналу 

Товариство 

з обмеженою 

відповідальністю 

«Промавтоматика» 

Ефективний 

рекрутинг 

(майстер-клас) 

Вересень 

2021 р 

2 Сакалош Софія, 

регіональна координаторка 

Програма «Електронне 

урядування задля 

підзвітності влади та 

участі громади» 

(Програма EGAP) 

Цифрова 

трансформація 

громад 

(вебінар) 

Листопад 

2021 р 

3 Гижко Андрій, 

кандидат економічних наук, 

заслужений економіст України 

Інститут електронно-

променевих технологій 

та наноматеріалів 

у м. Вінниця 

Управлінський 

менеджмент 

в сучасних умовах 

(лекція) 

Листопад 

2021 р 

4 Ольховий Валерій, 

Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини 

Представник 

Уповноваженого 

Верховної Ради України 

з прав людини 

в центральних областях 

Виклики 

та перспективи 

забезпечення 

прав людини 

(диспут) 

Квітень 

2022 р 

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем 

1 Шелепало Галина,  

кандидат фізико-математичних наук, 

провідний інспектор  

Відділ протидії 

кіберзлочинам 

у Вінницькій області 

ДКП НПУ 

Кібергігієна 

 в соціальних 

мережах 

(лекція) 

Листопад 

2021 р. 

2 Гуменчук Юрій,  

комерційний директор 

R&D Center Winstars 

Technology LLC 

Бізнес-презентації  

в ІТ-сфері: залучення 

інвесторів,міжнародні 

ринки та виклики 

(майстер-клас) 

Листопад 

2021 р. 

 

3 Ройд Ігор,  

архітектор програмних рішень 

Yalantis OÜ Google Cloud Platform:  

переваги та проблеми 

(тренінг) 

Грудень 

2021 р. 

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 

  

Основні принципи 

Lean - стартап 

методики,  

Problem-Solution fit та 

конструктор ціннісної 

пропозиції: Value 

Proposition Canvas  

(тренінг-вебінар)  

Вересень 

2021 

2 Назаренко Наталія, 

експерт з надання консалтингових 

послуг, ФОП 

Фізична особа, 

підприємець 

 Особливості 

організації малого та 

середнього бізнесу  

в умовах пандемії 

COVID-19 

(лекція) 

Листопад 

2021 

https://thedigital.gov.ua/
https://thedigital.gov.ua/
https://thedigital.gov.ua/
https://thedigital.gov.ua/
https://thedigital.gov.ua/
https://thedigital.gov.ua/


3 Войткова Валентина, 

директорка Департаменту соціальної 

політики Вінницької міської ради 

Белінська Ольга 

начальник Управління соціального 

захисту населення (Лівобережне) 

Департаменту соціальної політики 

Вінницької міської ради 

Управління соціального 

захисту населення 

(Лівобережне) 

Департаменту 

соціальної політики 

Вінницької міської 

ради 

 Трансформація 

системи соціальної 

підтримки населення 

в Україні  

(семінар) 

 

Квітень 

2022 

Кафедра права 
1 Собчук Валентин, 

приватний виконавець 

Приватний виконавець 

виконавчого округу 

Вінницької області 

Особливості 

правового статусу  

приватного виконавця 

(майстер-клас) 

Жовтень 

2021р 

2 Мазурчук Альона,  

політтехнолог, керівник PR відділу 

антикризової агенції управління 

репутацією 

“Underdog”  

The UnLawyers 

Репутаційні ризики: 

упередження  

та запобігання 

інформаційних атак 

(лекція) 

Листопад 

2021р 

3 Котлінський Василь, 

доктор педагогічних наук, професор  

Вінницький державний 

педагогічний 

університет  

ім. М. Коцюбинського, 

кафедра педагогіки 

Науково-практична 

правомірність дискусії 

щодо ідеї поширення в 

молодіжному 

середовищі 

ліберальних цінностей 

(лекція) 

Березень 

2022р 

Факультет торгівлі, маркетингу та сфери обслуговування 

Кафедра маркетингу та реклами 

1 Танасійчук Альона, 

доктор економічних наук, професор 

кафедри маркетингу та реклами ВТЕІ 

КНТЕУ,  

керівник Бізнес школи ВТЕІ КНТЕУ, 

Голова ГО Вінницької обласної 

організації «Українська Асоціація 

Маркетингу»,  

Голова Вінницького Регіонального 

Представництва Індустріального 

Гендерного Комітету з реклами 

Вінницький 

торговельно-

економічний інститут 

КНТЕУ 

Дослідження 

ставлення населення 

України до 

дискримінаційної за 

ознакою статі 

реклами 

(майстер-клас) 

Жовтень 

2021 

2 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 

Впровадження 

маркетингових 

інновацій та їх 

інвестиційне 

забезпечення в 

рамках 

міжнародного та 

міжрегіонального 

співробітництва 

(семінар) 

Грудень 

2021 

Кафедра  туризму та готельно-ресторанної справи 

1 Сиверчук Валерій, 

ресторатор, керуючий партнер 

мережі смачних закладів  

«Файні справи» 

Мережа смачних 

закладів 

«Файні справи» 

Впровадження 

кращих зарубіжних 

практик у 

ресторанний бізнес 

України 

(семінар) 

Вересень 

2021 



2 Павлова Олена,  

ідейна натхненниця соціального 

ресторану «Коцюбинський 220», 

засновниця та керівниця  

ГО «Клуб подільської кухні», 

дослідниця подільської кухні,  

гастро-блогерка 

ГО «Клуб подільської 

кухні» 

Розвиток 

гастрономічного 

туризму на 

Вінниччині 

(семінар) 

Вересень 

2021 

3 Вітавська Світлана,  

технолог-кондитер 

Приватний 

підприємець 

Demo торт: 

мистецтво 

приготування та 

декорування 

(майстер-клас) 

Жовтень 

2021 

4 Пчелка Майя, 

організаторка подорожей, 

співзасновниця Туристичного клубу 

«Бідняжка» 

Туристичний клуб 

«Бідняжка» 

Організація 

екскурсійної 

діяльності 

туристичним 

оператором 

(семінар) 

Жовтень 

2021 

5 Дідківський Ігор,  

власник азійського бістро 

 «Ho Chu Bo» 

Азійське бістро 

«Ho Chu Bo» 

Ефективне 

управління 

закладами 

ресторанного 

господарства 

(семінар) 

Жовтень 

2021 

6 Даришина Олена,  

співвласниця мережі туристичних 

агентств «Мер-Ка-Ба» 

Туристичне агентство 

«Мер-Ка-Ба» 

Тренди 

туристичного ринку 

України 

(семінар) 

Листопад 

2021 

7 Терентьєва Людмила, 

 директорка гриль-бару «Маринад» 

Гриль-бар «Маринад» Ребрендинг закладів 

ресторанного 

господарства 

(семінар) 

Листопад 

2021 

8 Зарічнюк Антон,  

операційний директор бару-сидерії 

«Білий налив» 

Бар-сидерія  

«Білий налив» 

Сучасні тенденції 

розвитку 

ресторанного бізнесу 

та відкриття закладів 

нового формату 

(семінар) 

Листопад 

2021 

Кафедра товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва 

1 Янчик Марія, 

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри експертизи харчових 

продуктів 

Національний 

університет харчових 

технологій, 

м. Київ, 

 

Вплив харчових 

добавок на 

споживні 

властивості 

продуктів 

харчування 

(майстер-клас) 

Листопад 

2021 

 

2 Рожковська Анастасія,  

фахівець відділу експертного 

продажу 

Товариство  

з обмеженою 

діяльністю 

«Епіцентр і К», 

м. Вінниця 

Нові формати  

та технології 

 для офлайн-торгівлі 

(майстер-клас) 

Квітень 

2022 

Кафедра фізичного виховання та спорту 

1 Дудник Олександр,  

майстер спорту з футболу 

Жіноча команда вищої 

ліги з футболу «Поділля» 
ЦПКіВ ім. Горького 

(майстер-клас  

з футболу) 

Вересень 

2021 



2 Огій Вікторія, 

майстер спорту з баскетболу 

Жмурко Ірина,  

майстер спорту з баскетболу 

Омобоогундже Сінтіа,  

майстер спорту з баскетболу 

Діючі спортсмени 

збірної команди  

супер-ліги  

«Вінницькі блискавки» 

ЦПКіВ ім. Горького 

(майстер-клас  

з баскетболу) 

Вересень 

2021 

 

 


