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Додаток 1 

до Переліку інформаційних матеріалів 

 щодо підсумків наукової та науково-  

технічної діяльності 

Форма1 

Інформація 

про наукову та науково-технічну діяльність кафедри технологій  

та організації туризму і готельно-ресторанної справи 

за 2020 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 і здійснює  підготовку фахівців за освітньо-

професійними 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», «бакалавр», 

«магістр» 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 2020 рік (можна у 

вигляді таблиці)) 

(обґрунтувати зміни кадрового складу науково-педагогічних працівників) 

У порівнянні з 2019 роком, скорочено одну ставку професора кафедри. 

 

 

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

до таблиці та побудувати діаграму: 

II. Результати наукової та науково-технічної діяльності за науковими 

напрямами, перелік яких додається (додаток до інформації про наукову та науково-
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технічну діяльність ): 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2020 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 повний період, зокрема на 2020 рік; коротко 

описати одержаний 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 2020 рік; коротко описати одержаний 

науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне 

застосування). 

– 

 

III. Розробки, які впроваджено у 2020 році за межами закладу вищої освіти 

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

 

 

IV. Список наукових праць, проіндексованих, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2020 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; 

1. Формування і розвиток регіонального туристично-рекреаційного комплексу / МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економ. та 

бізнес-освіти ; за ред. І. М. Поворознюк ; рец.: Чирва О. Г., Басюк Д. І., Пенькова О. Г.  

Умань : Візаві, 2019. 195 с. 

2. Розвиток внутрішнього туризму як фактора підвищення соціально-економічного 

зростання регіону : кол. монографія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 
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Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економ. та бізнес-освіти ; за ред. І. М. Поворознюк  ; рец.: 

Чирва О. Г., Басюк Д. І., Поліщук Н. В. Умань : Візаві. 2020.  182 с. 

 

 за кордоном. 

Akułow M, Poworozniuk I, Krawczenko L. TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU 

TURYSTYKI SPORTOWO-REKREACYJNEJ W REGIONIE. RATOWNICTWO WODNE, 

SPORT PŁYWACKI I  KULTURA FIZYCZNA W TEORII I PRAKTYCE. Tom 7.Water Rescue 

Service,Swimming and Physical Culturein the Theory and Practice.Volume 7. Redakcja 

naukowa / Edited by. Piotr Makar, Dariusz Skalski, Alicja Pęczak-Graczyk.: Gdańsk 2020. 

Р.147-165.  

 

– 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). 

Основи готельно-ресторанної справи : навч. посіб. / упоряд. І. М. Поворознюк. 

Умань. Візаві, 2020. 193 c. 

Інноваційні технології в туризмі : навч. посіб. / упоряд. І. М. Кирилюк. Умань : 

Візаві, 2020. 184 с. 

Рекреаційні комплекси світу : навч. посіб. / упоряд. Л. А. Слатвінська. Умань : 

Візаві, 2020. 200 с. 

Основи туризмознавства : навч. посіб. / упоряд. О. В. Литвин, 

М. Г. Акулов   Умань : Візаві, 2019. 169 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. 

Tkachuk I. H., 

Melnychuk Yu.M., 

Tkachuk D.Yu.,  

Kyryliuk I.M.,  

Solodzhuk T.V. 

 

 

 

Economic Mechanism 

for Managing the 

Strategic Development 

of Territorial 

Communities 

TEM Journal Vol.9, №4,  2020. 

р.1606-1613 

(Scopus, Web of 

Science) 

2. 

Kozhukhіvska R., 

Kovalenko G., 

Kyryliuk I., Maliuga 

L., Podzihun S., 

Sokovnina D. 

Competitiveness as a 

Basis for Tourism 

Development 

Proceedings of the 35th 

International Business 

Information Management 

Association (IBIMA) 

ISBN: 978-0-9998551-4-

0 

1-12 April 2020, 

Seville, Spain, Р. 

1585-1590. 

(Scopus, Web of 

Science) подано до 

друку 
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 у закордонних виданнях; 

1. Кирилюк И. Н. Кластеры как фактор активизации туристической деятельности. 

Актуальные проблемы современных экономических систем : сборник научных трудов; 

редкол.: А. Г. Проровский [и др.].  Брест: издательство БрГТУ, 2019.  С. 58–61. 

 

 у наукових виданнях України (категорія Б); 

1. Povorozniuk I. M. Problems of small hotel business development in 

Ukraine. Економічні горизонти. 2020. № 1(12). С. 43–49. 

2. Слатвінська Л. А. Перспективи розвитку інклюзивного туризму в 

Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 5. – URL: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1684 

http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/retrieve/62851f43-dcbf-4c2c-ba00-4e5a9e715cb5/Слатвінська 

 

 у наукових виданнях України (категорія В); 

1. Акулов М. Г. Аналіз сучасних проблем стратегії формування територіального туристично-

рекреаційного комплексу. Науковий вісник Полтавського університету економіки і 

торгівлі. 2019. № 4 (95). С. 98-105. 

2. Поворознюк І. М., Кирилюк І. М. Перспективи розвитку ринку хостелів в Україні. 

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2019. № 4 (95). С. 113–

120. 

 

 в інших виданнях України. 

1. Акулов М. Г. Стратегія сталого розвитку регіонального рекреаційного туризму.  

Формування і розвиток регіонального туристично-рекреаційного комплексу: кол. 

моногафія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-

т економ. та бізнес-освіти ; за ред. І. М. Поворознюк ; рец.: Чирва О. Г., Басюк Д. І., 

Пенькова О. Г. Умань : Візаві. 2019.  Р 3. С. 84 -111. 

2. Кирилюк І. М. Напрями вдосконалення туристично-рекреаційного комплексу. 

Формування і розвиток регіонального туристично-рекреаційного комплексу: кол. 

моногафія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-

т економ. та бізнес-освіти ; за ред. І. М. Поворознюк ; рец.: Чирва О. Г., Басюк Д. І., 

Пенькова О. Г. Умань : Візаві. 2019. Р. 5.С. 112 -158. 

3. Литвин О. В. Регіональний туристично-рекреаційний комплекс, його 

становлення та значення у сучасній індустрії туризму. Формування і розвиток 

регіонального туристично-рекреаційного комплексу: кол. моногафія / МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економ. та бізнес-освіти ; 

за ред. І. М. Поворознюк ; рец.: Чирва О. Г., Басюк Д. І., Пенькова О. Г. Умань : Візаві. 

2019. Р. 1.  С. 159 -189. 

4. Поворознюк І. М. Оцінка можливостей розвитку регіонального туристично-

рекреаційного комплексу. Формування і розвиток регіонального туристично-

рекреаційного комплексу: кол. моногафія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економ. та бізнес-освіти ; за ред. І. М. Поворознюк ; рец.: 

Чирва О. Г., Басюк Д. І., Пенькова О. Г. Умань : Візаві. 2019. Р. 2. С. 45–83. 

5. Слатвінська Л. А. Організаційно-економічні основи побудови системи 

стратегічного управління розвитком регіонального туристсько-рекреаційного комплексу. 

Формування і розвиток регіонального туристично-рекреаційного комплексу: кол. 

моногафія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-

т економ. та бізнес-освіти ; за ред. І. М. Поворознюк ; рец.: Чирва О. Г., Басюк Д. І., 

Пенькова О. Г. Умань : Візаві. 2019. Р. 4. С. 112 -158. 

 

– Тези доповідей: 

 на міжнародних конференціях: 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=5385274463344255525&btnI=1&hl=ru
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 в межах України; 

1. Kyryliuk І. Formation of tourist cluster as a way to economic growth of the 

region. Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization values : ІІ International 

scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). Kyiv : KNUTE. 2020. P. 106-112. 

2. Lytvyn  O. Overtourism problems in forming international tourist flows: Clobal 

challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, 

June 01, 2020). Kyiv : KNUTE. 2020. P. 292–296. 

3. Акулов М. Г. Логістика як фактор перспективного розвитку мережевих 

форм організації готельного бізнесу. Логістичний менеджмент: проблеми, перспективи 

та геостратегічні вектори розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції,  (Умань, 20 березня 2020р.). /  Редкол.:  Новак  І.М.  (відп.  ред.)  та  

ін.  Умань: Редакційно-видавничий  відділ  Уманського  національного університету 

садівництва, 2020. С. 114 – 117. 

4. Акулов М. Г. Моделювання індикаторів ефективності спортивно-

оздоровчого туризму. Сталий економічний розвиток: актуальні проблеми та механізми 

забезпечення : матеріали Міжнар. наук-практ. конф., 9 квіт. 2020 р., м. Умань / МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; [за ред. О. Г. Чирви]. Умань : 

ВПЦ «Візаві», 2020. С. 236-241. 

5. Акулов М. Г. Сучасні шляхи формування і розвитку регіонального 

туристичного комплексу в Україні. Індустрія туризму та гостинності: досвід, проблеми, 

перспективи. Матеріали  ІІ  Міжнародної  науково-практичної  конференції. 14 – 15 

травня 2020 року. Суми: ФОП Цьома С. П., 2020. С. 8 – 11. 

6. Кирилюк І. М. Гейміфікація як сучасний інструмент розвитку туризму. 

Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези 

доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 берез., 2020 р. / М-во освіти і науки 

України; Київ. ун-т культури, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Вид. центр 

КНУКіМ, 2020. С.93-96. 

7. Кирилюк І. М. Сучасні тенденції розвитку круїзного туризму. Сталий 

економічний розвиток: актуальні проблеми та механізми забезпечення : матеріали 

Міжнар. наук-практ. конф., 9 квіт. 2020 р., м. Умань / МОН України, Уманський держ. 

пед. ун-т імені Павла Тичини; [за ред. О. Г. Чирви]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С.258–

261. 

8. Кирилюк І. М., Литвин О. В. Роль реклами у формуванні туристичного 

іміджу регіону. Журналістика та реклама: вектори взаємодії : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (Київ, 19 березня 2020 р.) / голова орг. комітету А. А. Мазаракі.  Київ : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2020. С.130–133. 

9. Литвин О. В., Кирилюк І. М. Логістичний менеджмент в туризмі. 

Логістичний менеджмент: проблеми, перспективи та геостратегічні вектори розвитку / 

Редкол.: Новак І. М. (відп. ред.) та ін. Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського 

національного університету садівництва, 2020. с. 128-131. 

10. Поворознюк І. М. FORMATION OF SUSTAINABLE TOURISM 

DEVELOPMENT STRATEGY OF THE REGIONS OF UKRAINE. Tourism of the XXI 

century: Clobal challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical 

conference (Kyiv, June 01, 2020).  Kyiv : KNUTE. Р.87-98 

11. Поворознюк І. М. Значення екологічних інновацій  у розвитку готельного 

бізнесу. Індустрія туризму та гостинності: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали  ІІ  

Міжнародної  науково-практичної  конференції (16 – 17 квітня 2020 року, м. Суми). Суми: 

ФОП Цьома С. П., 2020. С.163-167 

12. Поворознюк І. М. Інноваційний шлях розвитку туризму Черкащини. 

Міський туризм: реалії, виклики, перспективи : матеріали Міжнар. наук-практ. конф., 27 

березня 2020 р., м. Київ.  Київ.Альфа-ПІК, 2020.  С.125-126 

13. Поворознюк І. М. Логістика як складова успішного розвитку готельного 
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бізнесу. Логістичний менеджмент: проблеми, перспективи та геостратегічні вектори 

розвитку. : матеріали Міжнар. наук-практ. інтеренет-конф., 20 березня 2020 р. / Редкол.: 

Новак І.М. (відп. ред.) та ін. Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського 

національного університету садівництва, 2020. С. 138-139 

14. Поворознюк І. М. Особливості формування туристичного продукту регіону. 

Сталий економічний розвиток: актуальні проблеми та механізми забезпечення : 

матеріали Міжнар. наук-практ. конф., 9 квіт. 2020 р., м. Умань / МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; [за ред. О. Г. Чирви].  Умань : ВПЦ «Візаві», 2020.   

С. 265-269. 

15. Слатвінська Л. А. Впровадження інноваційних технологій на підприємствах 

готельного господарства. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі.зб. 

матеріалів доп. учасн. Між нар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 20 травня 2020 р.). 

Київ, 2020. С. 120–123. 

16. Слатвінська Л. А. Інструменти стратегічного управління розвитком 

логістики регіонального туристсько-рекреаційного комплексу. Логістичний менеджмент: 

проблеми, перспективи та геостратегічні вектори розвитку: зб. матеріалів доп. учасн. 

міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Умань, 20 березня 2020 р.). Умань, 2020. С. 140–

143. 

17. Слатвінська Л. А. Підходи до формування системи стратегічного управління 

розвитком регіонального туристсько-рекреаційного комплексу. Сталий економічний 

розвиток: актуальні проблеми та механізми забезпечення: Матер. Між нар. наук.-практ 

конф., 9 квітня 2020 р., м. Умань / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини; [за ред О. Г. Чирви]. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. – С. 269 – 273. 

18. Чирва О. Г. Литвин О. В. Вплив міжнародного співробітництва на розвиток 

туризму в Україні. Сталий економічний розвиток: актуальні проблеми та механізми 

забезпечення : матеріали Міжнар. наук-практ. конф., 9 квіт. 2020 р., м. Умань / МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; [за ред. О. Г. Чирви].  Умань : 

ВПЦ «Візаві», 2020. С.258–261. 

 

 за кордоном. 

1.Кирилюк И. Н. Проблемы и перспективы развития туризма в Украине. Беларусь – 

2030: государство, бизнес, наука, образование : материалы VI Междунар. науч. конф., 

Минск, 16 дек. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. 

Минск : БГУ, 2019. С.44–47. 

2. Кирилюк И. Н. Формирование региональной политики туристических кластеров. 

Стратегические направления социально-экономического и финансового обеспечения 

развития национальной экономики : тез. докл. ІІІ Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1-

2 окт. 2020 г. Ин-т бизнеса БГУ ; редкол.: В. В. Пузиков [и др.].  Минск : Институт  

бизнеса БГУ, 2020. С. 136–138. 

 

 на всеукраїнських конференціях; 

1. Акулов М. Г., Руденко М. В. методологічні підходи до розробки стратегії 

розвитку туристичного ринку регіону. Сучасні проблеми і перспективи економічної 

динаміки : зб. матеріалів доп. учасн. VIІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих 

учених та студентів 19 – 20 листопада. Умань: ВПЦ «Візаві», Умань, 2020. С. 324-329. 

2. Кирилюк І. М. Мале підприємство в галузі туризму. Стратегічні 

перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, 

практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеукр. наук.-прак. інт.-конф., 28-29 

жовтня 2020 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. C. 272–273. 

3. Кирилюк І. М., Коноваленко А. Л. Сучасні тенденції розвитку міжнародного 

туризму. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІІ 
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Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 19 

– 20 листопада 2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. C. 334-337. 

4. Литвин О. В. Роль крос-культурного менеджменту в міжнародному туризмі. 

Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 19 – 20 листопада 

2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. C. 381-383. 

5. Поворознюк І. М. Соціальний туризм як фактор стійкого розвитку регіону. 

Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. 

інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р. Умань 

: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 337-340. 

6. Слатвінська Л. А. Розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес-

екокосистем у туризмі. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. 

матеріалів доп. учасн. VIІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та 

студентів Умань: ВПЦ «Візаві», 19 – 20 листопада. Умань, 2020. С. 340-345.  

7. Cлатвінська Л. А. Роль підприємництва та бізнес-екокосистем у туризмі. 

Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: 

теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеукр. наук.-прак. інт.-

конф., 28-29 жовтня 2020 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 118 – 121. 

 

 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 

2019 2020 Індекс Хірша 

Google Академії 31 30 6 

    

 

V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність 

студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо - до 

7 рядків). 

Невід’ємною складовою підготовки висококваліфікованих фахівців є організація 

науково-дослідної роботи студентів. З цією метою на кафедрі сформовано 4 наукові 

гуртки та 1 проблемна група, члени яких досліджують теоретичні та практичні аспекти 

розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні, приймають участь у 

роботі наукових семінарів, круглих столів.   
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Результатом науково-дослідної роботи студентів є участь у конкурсах 

всеукраїнських наукових робіт, бізнес-планів, конференціях різного рівня та олімпіадах, 

зокрема: 

- у всеукраїнських конкурсах наукових робіт брали участь 3 студенти: 
Косуліна  О. студентка 3 курсу (спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа) ІІ 

етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт (березень, 2020 р.). Тема наукової роботи: 

«Перспективи розвитку хостелів в Україні».  Керівник Поворознюк І. М. 

Матушко А. студентка 3 курсу (спеціальність 242 Туризм) ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу наукових робіт із туризму (м. Харків, 2020 року). Тема наукової роботи: 

«Формування туристичного кластеру як шлях економічного зростання регіону».  Керівник 

Кирилюк І. М. 

Гаркуша Н. студентка 2 курсу (спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа) ІІ 

тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  (ХНЕУ, м. Харків 2020). 

Тема наукової роботи: «Організація та управління розвитком регіонального туристського 

комплексу». Керівник Акулов М. Г. 

- у конкурсах бізнес-планів – 2 студенти: 

Бойко М. студентка 4 курсу (спеціальність 242 Туризм) участь у конкурсі бізнес-

проектів  «QR UMAN WOW!», що був проведений на університетському рівні (березень 

2020 р.). Керівник Слатвінська Л. А. 

Мельник А.  студент 3 курсу (спеціальність 242 Туризм ) участь у конкурсі бізнес-

проектів  «Виробництво та реалізація екологічно-чистих продуктів» (березень 2020 р.).  

Керівник Литвин О. В. 

- участь у олімпіадах: 

Бойко М. 47 гр., Котик І. 27 гр., Гаврилишин С. 27 гр., Букатинська А. 27 гр. Брали 

участь в Міжнародній науково-освітній олімпіаді з туризму  10 березня  2020 року на 

кафедрі туризму та економіки підприємства НТК «Дніпровська Політехніка». 

Керівник Кирилюк І. М. 

Кацмаза М., студентка 26 гр., брала участь в Міжнародній науково-освітній 

олімпіаді з туризму яка проходила з 02 по 06 грудня 2020 року на кафедрі туризму та 

економіки підприємства НТК «Дніпровська Політехніка» та отримала диплом за кращу 

розробку туру, креативну відеопрезентацію та цікаву ідею логотипу. 

Керівник Акулов М. Г. 

 

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму: 

 

Роки Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових 

дослідженнях  

Кількість молодих учених, 

Кількість молодих 

учених, які 

залишаються у закладі 

вищої освіти або 

науковій установі після 

закінчення аспірантури 

2020 30 - - 

    

 

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.  
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Участь студентів у наукових конференціях: 

Гаврилишин С. В. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності. Сучасні 

проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІІ Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 19 – 20 листопада 2020 р. 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 357-361. 

Горищак А. А., Матушко А. А. Інноваційні послуги як головний чинник зростання 

продуктивності готельного сектору. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки 

: матер. VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та 

студентів, 19 – 20 листопада 2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 361-365. 

Кирилюк І. М., Коноваленко А. Л. Сучасні тенденції розвитку міжнародного 

туризму. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 19 

– 20 листопада 2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 364-366. 

Кобилецька І. О. Чинники стійкого розвитку індустрії гостинності. Сучасні 

проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІІ Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 19 – 20 листопада 2020 р. 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 366-368. 

Колісник О. М. Аспекти сталого розвитку сільських територій. Сучасні проблеми і 

перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. доп. учасн. VІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів. Умань ВПЦ 

«Візаві», 2020. С. 371-374. 

Косуліна О.В. Проблеми та перспективи розвитку індустрії гостинності в Україні. 

Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 19 – 20 листопада 

2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 375-377. 

Котик І. Інновації в індустрії гостинності як умова підвищення 

конкурентоспроможності галузі. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : 

матер. VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та 

студентів, 19 – 20 листопада 2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 377-381. 

Ломтева С., Жульковська Д. Впровадження інноваційних технологій на 

підприємствах готельного господарства. НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ: Матеріали ХІІ 

Всеукр. наук. конф. Студентів та молодих науковців (Умань, 22 квітня 2020 р.) за ред. 

О. І. Безлюдного. Умань : Візаві, 2020. С. 137 – 139. 

Матушко А. А., Цимбалюк Ю. А. Сучасні тенденції маркетингу в туристичному 

бізнесі. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні 

технології в готельно-ресторанному бізнесі», 19 - 20 травня 2020 р. К.: НУХТ, 2020. С. 

137–139. 

Собчик К. Ф. Інновації як визначальний елемент розвитку готельної індустрії. 

Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 19 – 20 листопада 

2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 386-389. 

Спічак Н.В. Сутність поняття мотивації персоналу в умовах інноваційних змін 

економіки туризму. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів. 

доп. учасн. VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених 

та студентів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 345-348. 

 

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). 

– 
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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). 

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): 

 

ІХ  Відомості щодо поліпшення патентно-ліцензійну діяльність (із зазначенням окремо 

кожної бази та відповідного трафіка). 

 

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). 

Отримано Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: 

№ 98989. Наукова стаття 

Слатвінська Л. А. Перспективи розвитку інклюзивного туризму в 

Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 5. – URL: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1684. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.59 

№98990. Наукова стаття 

Слатвінська Л. А. Академічна підготовка магістрів з туризму як фактор впливу на 

зайнятість населення на туристичному ринку / Л. А. Слатвінська, І. М. Поворознюк // 

Ефективна економіка.  2018.  № 6. [Електронний ресурс] – Режим доступу до журналу: 

http: //www.economy.nayka.com.ua (Index Copernicus International) 

Країна-партнер (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 

Реєстрацій 

реє номер 

Назва твору 

Автори 

Рік  

1  2 3 4 

1. № 98990 

Академічна підготовка магістрів 

з туризму як фактор впливу на 

зайнятість населення на 

туристичному  ринку 

Л. А. Слатвінська, 

І. М. Поворознюк, 

 

 

2020 

2 № 98989 
Перспективи розвитку 

інклюзивного туризму в Україні 
Л. А. Слатвінська 2020 

https://doi.org/10.32702/2307-2156-2020.5.59
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Х. 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). 

 

Колектив кафедри працює над темою наукового дослідження: «Теоретичні та 

практичні аспекти розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні» 

(Державний реєстраційний номер 0115U000072). Науковий керівник Поворознюк І. М. 

Відповідно до теми дослідження, розроблено теоретико-методичні засади 

формування стійкого розвитку туризму в Україні  та проведено обґрунтування напрямів 

підвищення його ефективності і функціонування в ринкових умовах господарювання. 

Доведено, що механізм вдосконалення ключових параметрів внутрішнього туристичного 

ринку регіону полягає у визначенні його стану, потенційних можливостей і основних 

напрямів розвитку. Визначено, що ефективній  реалізації туристичного потенціалу регіону 

в сучасних умовах перешкоджає дія цілого ряду невирішених проблем організаційного, 

нормативно-правового, науково-технічного, виробничого і фінансового характерів.  

Досліджено умови формування і розвитку регіонального туристичного комплексу, 

сформовано методологічні підходи до розробки стратегії розвитку туристичного ринку 

Черкаської області. Окреслена концепція комплексу внутрішнього туризму як 

багатогалузевої функціональної підсистеми регіонального господарства. Проведено 

дослідження з питань побудови організаційно-економічної системи стратегічного 

управління розвитком регіонального туристсько-рекреаційного комплексу. У процесі  

дослідження наукової проблеми охарактеризовано методологічні підходи до формування 

системи стратегічного управління розвитком регіонального туристського комплексу. 

Визначено сучасні інструменти стратегічного управління розвитком регіонального 

туристсько-рекреаційного комплексу.  

Проаналізовано  основні методи управління та їх вплив на ефективність роботи 

туристичних підприємств, необхідність та особливості рекламної діяльності в роботі 

підприємств туристичного бізнесу. Досліджено сучасні тенденції розвитку туризму, зокрема: 

формування туристичних кластерів і їх роль в економічному розвитку регіону, роль 

реклами у формуванні туристичного іміджу регіону, гейміфікацію як сучасний інструмент 

розвитку туризму, сучасні тенденції розвитку круїзного туризму. 

Визначені проблеми розвитку та впровадження підприємницьких ініціатив та 

формування бізнес-екокосистем у туризмі. Розширені теоретичні положення щодо 

системоутворення та впровадження моделі економічного розвитку територій, 

трансформації туристично-рекреаційного комплексу. 

 

ХІ. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 
Оновити дані про закупівлю за звітний рік унікальних наукових приладів та 

обладнання іноземного або вітчизняного виробництва вартістю за формою: 

 

 

Завідувач кафедри  ___________ Поворознюк Інна Миколаївна 

 

В.о. директора ННІ економіки та бізнес-освіти___________ Пачева Наталія Олександрівна 

№ 

з/п 

Назва приладу (українською 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 

1 2 3 4 

 – – – 

 


