
Додаток 1 
до Переліку інформаційних матеріалів 

щодо підсумків наукової та науково- 

технічної діяльності 
Форма 1 

Інформація 

про наукову та науково-технічну діяльність кафедри  

технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи за 2021 рік 
 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 

кафедри/факультету/інституту (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити 

найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності у 

звітному році тощо): 

 

а) коротка довідка про кафедру, факультет/інститут (до 7рядків); 
Кафедра створена у 2011 році та здійснює підготовку фахівців за освітніми програмами 

Готельно-ресторанна справа та Туризм. Кафедра є випусковою і забезпечує викладання 

близько 100 дисциплін за освітніми ступенями: початковий рівень (короткий цикл) вищої 

освіти «молодший бакалавр», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, другий 

(магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 241 Готельно-ресторанна справа і 242 

Туризм. 
Результат науково-дослідної діяльності кафедри полягає у вирішенні проблем 

ефективного формування регіонального туристично-рекреаційного комплексу, розвитку 

внутрішнього туризму та стратегічного управління індустрією туризму в регіоні.  
 

б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за 2021 рік (можна у вигляді 

таблиці)) 

(обґрунтувати зміни кадрового складу науково-педагогічних працівників) 

Протягом року відбулися якісні та кількісні зміни, що відображають результативність науково-

дослідної роботи науково-педагогічних працівників. Зокрема збільшилась кількість науково-педагогічних 

працівників кафедри на 3 особи: 1,0 ставка доцента - Людмила НЕЩАДИМ, 1,0 ставка викладача - Наталія 

БАРВІНОК, 1,0 ставка викладача-стажиста - Анастасія БЛАГОПОЛУЧНА, що сприяє покращенню 
забезпечення та реалізації викладання на ОП “Туризм” і “Готельно-ресторанна справа”. 

 

 

в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за звітний рік, відповідно 

до таблиці: 

Категорії робіт 2021 

к-сть од. тис. гривень 

Фундаментальні   

Прикладні   

Госпдоговірні   

Чисельність науково-педагогічних працівників по роках 

В
сь

о
го

 

Р
о
к
и

 Доктори наук Кандидати наук Без ступеня 

Штатних 
За зовнішнім 
сумісництвом 

Штатних 
За зовнішнім 
сумісництвом 

Штатних 
За зовнішнім 
сумісництвом 

2021 - - 4 2 3 - 9 

        



Гранти   

 
II. Результати наукової та науково-технічної діяльності за науковими 

напрямами, перелік яких додається (додаток до інформації про наукову та науково-

технічну діяльність ): 

 
а) важливі результати за усіма закінченими у 2021 році дослідженнями і розробками, 

які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то 

зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконувались 

за кошти з інших джерел) (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг 

фінансування за повнии ̆період, зокрема на 2021 рік; коротко описати одержании ̆науковий 

результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування);  
- 
 

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 

науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування 

за повний період, зокрема на 2021 рік; коротко описати одержаний науковий результат, 

його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування). 

- 

 

III. Розробки, які впроваджено у 2021 році за межами закладу вищої освіти  

(відповідно до таблиці, тільки ті на які є акти впровадження або договори): 

№ 
з/п 

Назва та автори 
розробки 

Важливі 
показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового 

результату; 
переваги над аналогами, 

економічний, соціальний ефект 

Місце 
впровадження 

(назва 
організації, 

відомча 
належність, 

адреса) 

Дата акту 
впровад-

ження 

Практичні 
результати, які 

отримано 
закладом вищої 

освіти /науковою 
установою від 
впровадження 

(обладнання, 

обсяг отриманих 

коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 
подальшої 

роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1 Навчальний посібник 

“Основи готельно-

ресторанної справи” 

Поворознюк І.М. 

Навчальний посібник містить 

підґрунтя для формування 

фахових компетенцій у 

студентів, розкриває 

соцільно-економічні та 

культурні виміри індустрії 

гостинності, містить основні 
підходи до типізації та 

класифікації закладів 

готельного та ресторанного 

господарства, знайомить з 

технологічним циклом 

обслуговування та 

економічними аспектами 

діяльності готельно-

ресторанних підприємств 

Тульчинський 

фаховий 

коледж 

культури 

 

вул. Миколи 

Леонтовича 
м. Тульчин 

Вінницька обл. 

 від 04.09 

2021р., 

№ 256. 

- 
 

 



 

IV. Список наукових праць, проіндексованих, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2021 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за 

формою (окремо Scopus, Web of Science): 

4. Видавнича діяльність: 
4.1. Праці, що опубліковані (бібліографічний опис згідно з державним стандартом): 
– Монографії (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, 

зазначити дату і номер протоколу): 

 в Україні; 
- 

 за кордоном. 
1. Neshchadym L., Povorozniuk I., Kyryliuk I., Lytvyn O. Стратегічні методи 

економічного аналізу підприємств сфери обслуговування в Україні. Socio-economic 

development of regions: strategies, models, innovations: monograph. Opole: The Academy of 

Management and Administration in Opole, 2021. С.214-220 

2. Чвертко Людмила, Кирилюк Ірина. Організаційно-правові та фінансові аспекти 

убезпечення життя, здоров’я і працездатності спортсменів в Україні. Zarzadzanie kultura 

fizycznna zdrowiem i bezpieczenstwem: Wspolszesne wybrane asperity: naukowa monografija / 

redakcya naukowa: Dariusz Skalski, Natalia Nestercsuk, Svitlana Kryshtanovych, Natalia 

Semenova. Starogard Gdański: Pomorska Szkoła Wyższa, 2021. С. 27-45. 

 

– Підручники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, 

зазначити дату і номер протоколу); 
 
– Навчальні посібники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою 

університету, зазначити дату і номер протоколу). 
1. Організація обслуговування в закладах індустрії гостинності: навч. посібник / уклад.  

О. В. Литвин, І. М. Кирилюк, Л. М. Нещадим. Умань: Візаві. 2021. 225 с. 
2. Управління діяльністю підприємств в індустрії гостинності: навч. посібник / уклад.  

Л.М. Нещадим, С.М. Подзігун, С.В. Тимчук. Умань: Візаві. 2021. 115 с. 
 
– Статті: 

 проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web 

of Science; 

№ 
з/п 

Автори 
(зазначити усіх 

авторів, наших 

виділити) 

Назва роботи 
(мовою оригіналу з бази 

даних і 

гіперпосиланням) 

Назва видання, де опубліковано 

роботу 
Том, номер (випуск), 

рік, перша-остання 

сторінки статті; 

зазначити бази в яких 

індексується (Scopus, 

Web of Science) і 

квартель випуску 

(Q1, Q2, Q3, Q4) 

1 2 3 4 5 

1 Kozhukhivska R., 

Kovalenko G., 

Kyryliuk I., Maliuga L., 

Podzihun S., 

Sokovnina D. 

Competitiveness as a 

basis for tourism 

development 

https://ibima.org/accepted

-paper/competitiveness-

as-a-basis-for-tourism-

development/ 

Education excellence and 

innovation management: a 2025 

vision to sustain economic 

development during global 

challenges (35th IBIMA) 

2020 

Стр.: 1585-1590. 

Web of Science 

 

https://ibima.org/accepted-paper/competitiveness-as-a-basis-for-tourism-development/
https://ibima.org/accepted-paper/competitiveness-as-a-basis-for-tourism-development/
https://ibima.org/accepted-paper/competitiveness-as-a-basis-for-tourism-development/
https://ibima.org/accepted-paper/competitiveness-as-a-basis-for-tourism-development/


2 Balaniuk, I. F., 

Shelenko, D. I., 
Biloshkurskyi, M. V., 

Povorozniuk, I. M., 

Slatvinska, L. A. 

An integrated approach to 

the enterprises business 
efficiency assessment 

https://ejournals.vdu.lt/in

dex.php/mtsrbid/article/vi

ew/2006 

Management Theory and Studies 

for Rural Business  and 
Infrastructure Development 

Vol. 42 No.4 (2020).  

P. 486-496. 
Web of Science 

 

 у закордонних виданнях; 
1. Shapoval V., Herasymenko T., Beloborodova M., Kyryliuk I. and Dubrova N. Integrated 

Approach To Development Of Tourism Industry In The Ukrainian Regions Based On Modern 

Information Technologies. Proceedings of the 37th International Business Information Management 

Association (IBIMA), 30-31 May 2021, Cordoba, Spain.  p.8527–8536. ISBN: 978-0-9998551-6-4. 

 

 у наукових виданнях України (категорія А): 
1. Blahopoluchna A.H., Liakhovska N.O. Effect of chitosan pretreatment on the quality of 

strawberries during cold storage. Харчова наука і технологія. Випуск 3. Т. 15. 2021.  
 

 у наукових виданнях України (категорія Б): 
1. Поворознюк І.М. Формування та реалізація антикризового управління на підприємствах 

індустрії гостинності в період пандемії COVID-19. Економіка та суспільство. 2021. №29. 

URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/552/530  

2. Поворознюк І.М. Інноваційні технології в ресторанному бізнесі. Економіка та 

суспільство. 2021. №30. URL: 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/619/593 

3. Нещадим Л.М., Тимчук С.В., Терещук Н.В. Туристичне районування території 

Черкаського регіону. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Випуск 98. Частина 2. 

С. 51-57 https://journal.udau.edu.ua/assets/files/98/98.2/5.pdf  

4. Тимчук С.В., Терещук Н.В., Нещадим Л.М. Сертифікація продукції та послуг закладів 

барної справи України. Інфраструктура ринку. Випуск 59. 2021. http://www.market-

infr.od.ua/journals/2021/59_2021/14.pdf  

5. Нещадим Л.М., Тимчук С.В. Інноваційні стратегії  як перспективний напрям планування 

діяльності готельних та ресторанних підприємств України. Інфраструктура ринку. Випуск 

59. 2021. http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/59_2021/12.pdf  

6. Браславська О. В., Барвінок Н. В. Формування картографічної компетентності майбутніх 

учителів географії при вивченні дисциплін фундаментальної підготовки. Психолого-

педагогічні проблеми сучасної школи. Вип. 1(5). Умань: Візаві, 2021. С. 6-15. 

https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/13931/1/Формування%20картографічної%20ком

петентності%20_%20стаття.pdf   

7. Слатвінська Л.А. Реалії та перспективи розвитку міського туризму Черкаського регіону. 

Економіка та суспільство. 2021. № 31. URL: 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/733   DOI:10.32782/2524-

0072/2021-31-66 

8. Благополучна А.Г. Використання криптовалюти у сфері готельно-ресторанного 

господарства та туризму. Збірник наукових праць Уманського національного університету 

садівництва. Випуск 98. Частина 2. 2021.  

9. Благополучна А.Г., Ляховська Н.О. Вплив попередньої обробки ягід суниці розчином 

хітозану на тривалість зберігання та вихід товарної продукції. Вісник Уманського 

національного університету садівництва. Умань. №2. 2021. 

https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2006
https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2006
https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2006
https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/552/530
https://journal.udau.edu.ua/assets/files/98/98.2/5.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/59_2021/14.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/59_2021/14.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/59_2021/12.pdf
https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/13931/1/Формування%20картографічної%20компетентності%20_%20стаття.pdf
https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/13931/1/Формування%20картографічної%20компетентності%20_%20стаття.pdf
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/733


10. Парахненко В.Г., Ляховська Н.О., Благополучна А.Г. Екологічна оцінка стану ґрунтів 

Черкаської області. Збірник наукових праць Уманського національного університету 

садівництва. Випуск 98. Частина 2. 2021. 

11. Барвінок Н. В. Роль інноваційних інструментів інтернет-маркетингу у просуванні 

туристичного продукту. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Івано-Франківськ. 

Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вип. 17. Т. 2. 

2021. С. 211-226. 

12. Кирилюк І.М. Оцінювання діяльності туристичного кластера «Західна Черкащина»: 

закономірності формування та орієнтири розвитку. Економічні горизонти, 2021. 2(17). С.41–

57. https://doi.org/10.31499/2616-5236.2(17).2021.245976 

13. Кирилюк І. М., Чвертко Л. А. Безпекові аспекти розвитку туризму в умовах пандемії 

COVID-19. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2021. Вип 17. Т.2. С.178–189. 

doi:10.15330/apred.2.17.178-189  

14. Чвертко Л. А., Кирилюк І. М. Загрози економічній безпеці туристичної галузі України в 

умовах сучасних викликів. Соціальна економіка. 2021. Випуск 62. 

15. Барвінок Н.В. Вплив пандемії спричиненої COVID-19 на діяльність туристичної індустрії 

в Україні. Соціальна економіка. 2021. Випуск 62. 

16. Нещадим  Л. М., Поворознюк  І. М., Литвин  О. В. Правильне збалансоване харчування як 

основний фактор здоров’я молоді. Економічні горизонти. (3(18), 41–

49. https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(18).2021.246579  

 

 

 в інших виданнях України. 
1.Нещадим Л.М. Інноваційні методи та технології приготування десертної продукції. 

Інновації та технології в сфері послуг і харчування. ЧДТУ. 2021. С.59-64 

http://itsf.chdtu.edu.ua/article/view/241488    

2. Барвінок Н. В. Значення шкільного географічного краєзнавства у вивченні географії в 

школі. Природничі науки і освіта. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2021.  

С. 125-128. 

3. Барвінок Н. В., Барвінок М. В. Організація сільського зеленого туризму в умовах пандемії 

COVID-19. Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру. Умань, 2021.  

 

– Тези доповідей: 

 на міжнародних конференціях: 

 

 в межах України; 
1. Поворознюк І.М. Антикризове управління підприємствами індустрії гостинності в період 

пандемії covid-19. Глобальні виклики для індустрії гостинності: економіка, менеджмент, 

дорадництво: міжн. наук. конф.18-19 травня 2021р. К.: НУБіП України, 2021.С.174-176 

2.Поворознюк І.М. Проблеми організації безбар’єрного простору для споживачів з 

обмеженими можливостями в індустрії гостинності. Стратегія розвитку України: 

фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VIII Міжнародної науково-

практичної конференції. Київ, «Інформаційно-аналітичне агенство», 2021. С.207-209 

3. Поворознюк І.М., Новак Л. Харчова безпека: проблеми та формування культури якості. 

Якість і безпека харчових продуктів: Збірник тез V Міжнародної науково-практичної 

конференції, 11-12 листопада 2021 р., м. Київ., К.: НУХТ, 2021.С.122-124 

4. Поворознюк І.М. Проблеми розвитку готельного бізнесу під час пандемії covid-19. 

Трансформація податкової та обліково-аналітичної систем в контексті сучасних кризових 

https://doi.org/10.31499/2616-5236.2(17).2021.245976
https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(18).2021.246579
https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(18).2021.246579
http://itsf.chdtu.edu.ua/article/view/241488


явищ: матер. Між нар. наук.- практ. конф., 20 травня 2021 р. Чернівці: Технодрук, 2021. 

С.329-333. 

5. Поворознюк І.М. Роль індустрії гостинності в розвитку економіки країни: Туризм і 

гостинність: стан, проблеми, перспективи: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. заоч.конф., 18 
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тези доп. II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 4-5 лютого 2021 року. 
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11. Кирилюк І.М., Литвин О.В. Брендинг як елемент стратегії туристичного розвитку 
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and Science of Ukraine, Nat. tech. Dnipro Polytechnic University.  Dnipro: NTU «DP», 2021. Р.60-

64. 
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практ. заочн. конф. 18 листопада 2021 р., м. Черкаси: Вид-ць Юлія Чабаненко. С. 22–25. 
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17. Blahopoluchna A.H. Economic and social problems of development of the tourism industry. 

Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. заочн. 

конф. 18 листопада 2021 р., м. Черкаси: Вид-ць Юлія Чабаненко. С.51-53 

 

 

 

 за кордоном. 

1. Поворознюк І. М. Значення туризму в соціально-економічному розвитку регіону. The III 

International Science Conference «Interaction of society and science: problems and prospects», 

October 05 – 08, 2021, London, England. Р.456-458 

 

 на всеукраїнських конференціях; 
1. Поворознюк І. М. Цифрові трансформації в індустрії гостинності. Сучасні проблеми і 

перспективи економічної динаміки: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 

молодих учених та студентів, 18 листопада 2021 р. Умань. ВПЦ «Візаві» 2021. С.724-728 

2. Нещадим Л.М. Інноваційні методи приготування десертньої продукції. Сучасні проблеми і 

перспективи економічної динаміки: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 

молодих учених та студентів, 18 листопада 2021 р. Умань. ВПЦ «Візаві» 2021. С.713-716 

3. Браславська О. В. Барвінок Н. В. Репрезентативність рекреаційних ресурсів міста 

Гайворона. Туристичний бренд як чинник формування позитивного іміджу Гайворонської 

міської територіальної громади: (проводиться в рамках туристичного фестивалю 

«GoodoK_Fest»): Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Гайворон, 21 трав. 2021 р.), Умань: Візаві, 

2021.  С. 36-40. 

4. Барвінок Н. В. Кравченко А. О. Роль ойконімів у туристичному краєзнавстві 

Гайворонщини. Туристичний бренд як чинник формування позитивного іміджу 

Гайворонської міської територіальної громади: (проводиться в рамках туристичного 

фестивалю «GoodoK_Fest»): Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Гайворон, 21 трав. 2021 р.), 

Умань: Візаві, 2021. С. 8-12. 

5. Барвінок Н. В. Проблеми та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні. 

Сучасні проблеми і перспективи економічної динамки: матеріали VIII Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 18 листопада 2021 р. 

Умань. ВПЦ «Візаві» 2021. С.577-581 

6. Литвин О. В. Роль інклюзивного туризму в індустрії гостинності. Сучасні проблеми і 

перспективи економічної динаміки. матер. VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. 

молодих учених та студентів (Умань, 18 листопада 2021 р.). Умань. ВПЦ «Візаві» 2021. С. 

623-625 

7. Слатвінська Л. А. Досвід застосування сучасних новітніх методик навчання у вищій 

школі для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Туризм». Сучасні 

проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. VІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Умань ВПЦ «Візаві», 

2021. С. 638-642 

8. Кирилюк І. М., Котик І. В. Вплив пандемії на розвиток внутрішнього туризму. Сучасний 

стан та потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні: зб. матеріалів І Всеукр. наук. – 

практ. конф. (м. Херсон, 23 квітня 2021 р.) / за ред. доц. Морозової О. С. Херсон : ХДАЕУ, 

2021. С.213–215. 

9. Барвінок Н. В. Безпека туристів під час подорожей як важливий чинник організації 

туризму. Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності людини в сучасному суспільстві: 

матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції. м. Миколаїв, 24 

листопада 2021 р. Миколаїв: МНАУ, 2021. С. 86-90. 



 

 

 на регіональних конференціях. 

- 

4.2. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних 

Scopus. 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Scopus 2 2 

 

 4.3. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних 

Web of Science 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Web of Science - - 

 

 4.4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних 

для соціо-гуманітарних наук Сopernicus. 

 4.5. Кількість цитувань в Google Академії (порівняти звітний рік з попереднім) 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

2020 2021 

Google Академії 30 30 6 

 

 

V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, 

молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо - до 7 рядків). 

Науково-дослідна робота студентів у 2021 році проводилась у рамках 4 наукових 

гуртків та 1 проблемної групи. Всього в науково-дослідній роботі взяли участь 34 студента, в 

тому числі: 28 студентів брали участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях; 1 

студентка – у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Black Sea 

Science»; 1 студентка - у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 
Студентами було опубліковано 14 тез доповідей, з них 5 у співавторстві з 

викладачами. 
 
- у міжнародних конкурсах студентських наукових робіт: 

1. Матушко Анна. Студентка 3 курсу (спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа).  ІІ тур 

Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт. Одеська національна академія 

харчових технологій під егідою Black Sea Universities Network та ISEKI-Food Association, 

2021 р. Тема наукової роботи: «Assessment of the activity of the tourist cluster «Western 

Cherkashchina»: regularities of formation and development orientations». Керівник: Кирилюк 

І.М. 
2. Букатинська Анастасія. Студентка 3 курсу (спеціальність 242 Туризм). Міжнародний 

конкурс студентських наукових робіт із спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» за напрямом «Туристичний бізнес», Кременчуцький національний 

університет імені Михайла Остроградського. Тема наукової роботи: «Urban tourism: prospects 

of the influence of tourism on the development of cities of the Cherkasy region (Ukraine)». 3 

червня 2021 року. Керівник Слатвінська Л.А. Диплом ІІІ ступеня. 
 
- у всеукраїнських конкурсах наукових робіт: 



- 

- у конкурсах бізнес-планів: 

- 

- участь у олімпіадах: 

- 

Кількість молодих учених на кафедрі/факультеті/інституті 

На кафедрі технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи 

кількість молодих вчених становить 2 особи (Барвінок Н.В., Благополучна А.Г.) 

 

 

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму: 
 

Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідження 

Кількість 

молодих 

учених 

Кількість молодих учених, які 

залишаються у закладі вищої освіти або 

науковій установі після закінчення 

аспірантури 

2021 34 2 - 

 

Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (до 5 рядків). 
У процесі оцінювання знань та рівня практичної підготовки студентів 

приймається до уваги участь у науково-дослідній роботі, що внесено відповідною 

графою у журнал академічної групи, журнали наукових гуртків та проблемних груп і на 

сайті ННІ економіки та бізнес-освіти. За підсумками науково-дослідної роботи кращі 

студенти відзначаються грамотами та дипломами.  

 

Участь студентів у наукових конференціях: 

1. Савранська О. В., Литвин О. В. Вплив місця розташування придорожніх закладів 

ресторанного господарства на їх діяльність. Сучасні проблеми і перспективи економічної 

динаміки: матер. VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та 

студентів. 18 листопада 2021 р. Умань. ВПЦ «Візаві» 2021. С. 738-740 

2. Гаврилишин С. В., Матушко А. А. Інноваційні технології: інструмент розвитку сфери 

туризму. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне 

видання]: тези доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. 

А. А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2021. С.175–177. 

3. Дяченко О. І. Управління туристичним підприємством. Готельно-ресторанний та 

туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання]: тези доповідей VІІ Всеукр. 

студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-

екон. у-т, 2021. С.197–199. 

4. Косуліна О. В. Екологізація у готельно-ресторанному бізнесі. Готельно-ресторанний та 

туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання]: тези доповідей VІІ Всеукр. 

студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-

екон. у-т, 2021. С.84–86. 

5. Кобилецька І. О. Архітектура: культурний ресурс українського туризму. Готельно-

ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи [Електронне видання]: тези 

доповідей VІІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 18 березня 2021 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2021. С.407–409. 

6. Кирилюк І. М., Котик І. В. Вплив пандемії на розвиток внутрішнього туризму. Сучасний 

стан та потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні: зб. матеріалів І Всеукр. наук. – 



практ. конф. (м.Херсон, 23 квітня 2021 р.) / за ред. доц. Морозової О.С. Херсон : ХДАЕУ, 

2021. С.213–215. 

7. Кирилюк І. М.,  Гаврилишин С. В. Пандемія коронавірусу covid-19 як чинник розвитку 

внутрішнього туризму. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матер. VІІІ 

Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів. 18 листопада 2021 

р. Умань. ВПЦ «Візаві» 2021. С. 611-614 

8. Кобилецька І. О., Кирилюк О. В. Напрями розвитку туристичної галузі в умовах пандемії 

COVID-19. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матер. VІІІ Всеукраїнської 

наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів. 18 листопада 2021 р. Умань. ВПЦ 

«Візаві» 2021. С.614-617 

9. Міщенко М. Сучасний стан і тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства. 

Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матер. VІІІ Всеукраїнської наук.-

практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів. 18 листопада 2021 р. Умань. ВПЦ 

«Візаві» 2021. С.710-713 

10. Горбаченко А. Проблеми розвитку туристичної галузі під час пандемії. Сучасні проблеми і 

перспективи економічної динаміки: матер. VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. 

молодих учених та студентів. 18 листопада 2021 р. Умань. ВПЦ «Візаві» 2021.  С.597-600 

11. Кацмаза М. Сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу. Сучасні проблеми і 

перспективи економічної динаміки: матер. VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. 

молодих учених та студентів. 18 листопада 2021 р. Умань. ВПЦ «Візаві» 2021.  С.685-688 

12. Хлівнюк Ю. Проблеми індустрії гостинності в обслуговуванні арабських туристів. 

Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матер. VІІІ Всеукраїнської наук.-

практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів. 18 листопада 2021 р. Умань. ВПЦ 

«Візаві» 2021.  С.748-750 

13. Слатвінська Л. А., Букатинська А. П. Вектори розвитку міського туризму. Сучасні 

проблеми і перспективи економічної динаміки: матер. VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. 

інтернет-конф. молодих учених та студентів. 18 листопада 2021 р. Умань. ВПЦ «Візаві» 2021.  

С.642-646 

14. Круценко Т. О. Передумови розвитку міського туризму. Сучасні проблеми і перспективи 

економічної динаміки: матер. VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. молодих 

учених та студентів. 18 листопада 2021 р. Умань. ВПЦ «Візаві» 2021.  С.617-620 

 
 

VII.Наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо за науковими напрямами, 

зазначеними у розділі II), їх напрями діяльності, робота з замовниками (зазначити назву 

підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи - до 30 рядків). 

На кафедрі технологій та організації туризму створена науково-дослідна лабораторія 

“Індустрія туризму та гостинності”, яка на прикладному рівні покликана надавати наукові, 

консультаційні та інші види послуг, напрям яких відповідає науковим напрямам діяльності 

лабораторії, організаціям, підприємствам, установам та фізичним особам; створювати та 

реєструвати об’єкти інтелектуальної власності; організовувати та проводити наукові форуми, 

конференції, семінари, виставки; висвітлювати досягнення у засобах масової інформації, 

приймати участь у підготовці навчальних посібників, підручників тощо; забезпечувати 

комерціалізацію результатів наукових досліджень, здійснювати пошук споживачів наукової 

продукції Університету через розроблення бізнес-пропозицій, встановлення дієвих контактів 

зі стейкхолдерами. 

Склад лабораторії формується на громадських засадах з числа працівників кафедри 

технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи (не менше двох) 

Університету з досвідом роботи в сфері обслуговування. 



 
VIII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового 

співробітництва установи: характеристика основних напрямів міжнародного наукового і 

науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи 

розвитку) (до 20 рядків). 

 

Протягом 2021 року було пройдено міжнародне наукове стажування, яке проводилося 

Польсько-українською фундацією «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової 

Співпраці» спільно із Західно-Фінляндським Коледжем з 01.10. 2021 року до 12.11.2021 року 

та передбачало 180 год. (6 кредитів ECTS) аудиторних занять та самостійної роботи, 

дистанційне навчання, онлайн лекції та виїзний семінар (08.10.2021-13.10.2021) “Soft skills 

development in teaching professional training” organized by Foundation “IIASC” and West Finland 

College, Huittinen 01.10. to 12.11.2021: 

Кирилюк І. М. – сертифікат  

Литвин О. В. – сертифікат  

Поворознюк І. М. – сертифікат. 

Кирилюк І.М. в 2021 році пройшла міжнародне стажування: 

- «Розвиток м’яких навичок у професійній підготовці викладачів»/«Soft skills 

development in teaching professional training» з 1 жовтня по 12 листопада 2021 р. (180 год.). 

Стажування організовано польсько-українською фундацією «Institute of International 

Academic and Scientific Cooperation» (IIASC, KRS: 0000647929) спільно із Західно-

Фінляндським Коледжем (сертифікат №081321-043). 
- «Organization of excursion and animation activities» з 29 березня по 5 квітня 2021 р. (30 

год.). Стажування організовано Travel agency «Mosharm» (Sharma el-Sheikn, Egypt) 

(сертифікат №ARE -54). 

 
Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по 

кожній країні) викласти за формою (тільки ті, з якими укладено договори на виконання 

науково-дослідних робіт або отримано гранти): 
 

Країна-партнер 

угоди підписані у 

2021 році 
(за алфавітом) 

Установа- 
партнер 

Тема 
співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

     

 

№ 
з/п 

Реєстраційний 

номер 

Назва твору Автори Рік 

1  2 3 4 



 

 

IX. Відомості щодо поліпшення патентно-ліцензійної діяльності (із зазначенням 

окремо кожної бази та відповідного трафіка) 

№ п/п Реєстраційний 

номер 

Назва твору Автори Рік 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

98949 

Авторське право на твір 

Навчальний посібник 

"Туроперейтинг" 

Нещадим Людмила 

Миколаївна 

2020 

 

2 

 

98948 

Авторське право на твір 

Навчальний посібник “Організація 

сільського зеленого туризму” 

Нещадим Людмила 

Миколаївна 

2020 

3 109388 Авторське право на твір 

Словник термінів з дисципліни  

“Інфраструктура туризму” 

Нещадим Людмила 

Миколаївна 

2021 

4 109387 Авторське право на твір 

Словник термінів з дисципліни  

“Туроперейтинг” 

Нещадим Людмила 

Миколаївна 

2021 

 

 

8. Патентно-ліцензійна діяльність: 

 

8.1. Заявки на винахід (корисну модель) (на видачу патенту на винахід (корисну 

модель) − автори, назва, № заявки, дата подачі, заявник(и); 

 

8.2. Патенти на винахід (корисну модель) − автори, назва, № патенту, дата видачі, 

заявник(и). 
1. Благополучна Анастасія Геннадіївна. Патент на корисну модель “Спосіб отримання 

водного розчину низькомолекулярного хітозану для попередньої обробки ягід суниці перед 

зберіганням”. № 147721. 2021 р. 

2. Благополучна Анастасія  Геннадіївна. Патент на корисну модель “Спосіб попередньої 

обробки ягід суниці розчином хітозану перед холодильним зберіганням”. № 147723. 2021 р. 

 
 

X. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у 

межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, зареєстровану в 

УкрІНТЕІ наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків). 

Тематика, зареєстрована в УкрІНТЕІ: Теоретичні та практичні аспекти розвитку 

туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні. Номер державної реєстрації: 

0115U000072. Науковии ̆керівник Поворознюк І. М. Виконується в межах робочого часу. 

Одержаний науковий результат: 

– обгрунтовано, що ефективне стратегічне управління під час кризи передбачає 

поєднання професійних знань працівників організації, які здійснюють стратегічне 

управління; досвід антикризової діяльності та впровадження інноваційних технологій 

     



(Поворознюк І.М.); 

- досліджено сучасні тенденції розвитку туризму, зокрема: формування туристичних 

кластерів і їх роль в економічному розвитку регіону, роль брендингу у формуванні 

туристичного іміджу регіону, smart-tourism як сучасний інструмент розвитку туризму, вплив 

пандемії на розвиток внутрішнього туризму (Кирилюк І.М.); 

- роглянуто питання обгрунтування інноваційних стратегій, як перспективного 

напряму планування діяльності готельних та ресторанних підприємств України (Нещадим 

Л.М.); 

- охарактеризовано питання розвитку програм і проєктів та їх реалізації за рахунок 

грантових фінансових ресурсів з метою формування бізнес-екокосистем у туризмі за умови 

національної та міжнародної інституційної підтримки на прикладі Черкаської області 

(Слатвінська Л.А.); 

- досліджено  інноваційні технології управління трудовим потенціалом в індустрії 

гостинності та їх вплив на ефективність роботи підприємств сфери обслуговування (Литвин 

О.В.); 
- доведено, що наслідки впливу пандемії COVID-19 значно позначились і на кількості 

в’їзних, виїзних та внутрішніх туристів, кількість яких значно знизилась, причому найбільше 

постраждав в’їзний туризм який і до цього мав не найкращі показники. Обґрунтовано та 

сформульовано основні аспекти використання нноваційних методів маркетингу для 

ефективної та перспективної діяльності туристичних підприємств з метою підвищення їх 

конкурентоспроможності (Барвінок Н.В.); 

- встановлено, що попередня обробка ягід розчином низькомолекулярного хітозану 

має позитивний вплив на збереженість якісних показників та харчової цінності ягід суниці 

садової (Благополучна А.Г.). 

Наукова новизна отриманих результатів: 

– визначено, що ефективність функціонування готельного та ресторанного 

підприємства в кризовій ситуації полягає в сукупності бізнес-процесів, обліку внутрішніх і 

зовнішніх факторів впливу на кризову ситуацію, а також постійної оцінці ефективності 

існуючої стратегії на рівні організаційних структур, маркетингу, системи управління 

підприємства в цілому (Поворознюк І.М.). 

Значимість та практичне застосування. Практичні рекомендації щодо 

удосконаленням ефективної роботи закладів індустрії гостинності під час пандемії, 

пов’язаною з COVID-19 можуть застосовуватися у практиці регіонального управління 

готельно-ресторанними підприємствами.  
 

XI. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 

Оновити дані про закупівлю за звітний рік унікальних наукових приладів та 

обладнання іноземного або вітчизняного виробництва вартістю за формою: 

№ п/п Назва приладу 

(української мовою та 

мовою оригіналу) і 

його марка, фірма 

виробник, країна 

походження 

Науковий(і) 

напрям(и) та 

структурний(і) 

підрозділ(и) для якого 

(яких) здійснено 

закупівлю 

Вартість, тис. гривень 

- - - - 

 
 

Завідувач кафедри ___________   Інна ПОВОРОЗНЮК  



 

Директор ННІ економіки та бізнес-освіти___________ Максим СЛАТВІНСЬКИЙ  
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