
Відомості про кадровий склад кафедри щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

ПОЛІНКЕВИЧ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 

 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника 

та членів 

проектної 

групи 

Найменува

ння посади, 

місце 

роботи 

Найменуванн

я закладу, 

який закінчив 

викладач, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту* 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж 

науково-

педагогіч

ної та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність (основні 

публікації за напрямом, науково-дослідній 

роботі, участь у конференціях і семінарах, робота 

з аспірантами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі) 

Примітки** 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Полінкевич 

Оксана 

Миколаївна 

 

В.о. 

Завідувача 

кафедри, 

професор 

кафедри 

туризму та 

готельно-

ресторанної 

справи 

Луцького 

НТУ 

Волинський 

державний 

університет 

імені Лесі 

Українки, 

1997-2002 рр. 

Спеціальність – 

«Фінанси» 

Диплом 

ВС №21160626 

від 29.06.2002 р. 

Кваліфікація (за 

дипломом) – 

економіст 

 

Східноєвропейсь

кий 

національний 

університет 

імені Лесі 

Українки 2016-

2019 рр. 

Доктор 

економічних наук 

за спеціальністю 

08.00.04 –  

економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності) 

(241 Готельно-

ресторанна 

справа) 

 

Доктор економічних 

наук 

ДД №004747), 

2015 р. 

 

Тема дисертації:  

«Управління бізнес-

процесами в системі 

інноваційного 

18 
Полінкевич О.М. Стратегії розвитку готельно-

ресторанного бізнесу в Україні. Економічний 

часопис Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 2020. Том 4(24). 

С. 48–52 

https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/issue/view/2

6 

Полінкевич О.М. Регіональний ринок підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу. Економічні науки. 

Сер. «Регіональна економіка». зб. наук. праць.  

Вип. 17. Луцьк : Ред.-вид. відділ Луцьк. нац. техн. 

ун-ту, 2020. С. 341–347. 

https://doi.org/10.36910/2707-6296-2020-17(67)-

35 

Polinkevych O. Role of the service sector in the 

innovation development of Poland and Ukraine. 

Roczniki Ekonomiczne Kujawsko−Pomorskiej 

szkoły wyższej w Bydgoszczy. 2018. № 11. P. 337-

357 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.elem

ent.ekon-element-000171544811 

Полінкевич О.М. Інклюзивний розвиток 

Стажування: 

Куявсько-Поморська 

вища школа 

(м. Бидгощ, Польща), 

факультет права, 

управління та 

економіки, 

18.01.2016 р. – 

18.07.2016 р. 

Сертифікат  

20.07.2016 р. 

 

Стажування: 

Університет імені 

Адама Міцкевича 

(м. Познань, Польща), 

кафедра економіки, 

01.11.2016 р. – 

01.05.2017 р., 

Сертифікат 

№ 47/84-DO 

15.05.2017 р. 

Виконання  

пп. 1, 2, 3, 5, 

7, 8, 10, 11, 

12, 13, 14, 

17, 18 п. 30 

Ліцензійних 

умов 

https://doi.org/10.36910/2707-6296-2020-17(67)-35
https://doi.org/10.36910/2707-6296-2020-17(67)-35


Спеціальність – 

«Середня 

освіта. (Мова і 

література 

(англійська)» 

Диплом С19 

№000918 від 

31.01.2019 р. 

Кваліфікація (за 

дипломом) – 

Філолог, 

викладач 

англійської 

мови та 

літератури 

розвитку 

підприємств» 

 

Професор кафедри 

економіки, безпеки 

та інноваційної 

діяльності 

підприємства, 

від 17.10.2017   

АП № 000150 

підприємств як вимір економічного зростання / 

О.М. Полінкевич //  Наукові записки 

Національного університету «Острозька 

академія», серія «Економіка». 2019. № 15(43). С. 

48–53 DOI: 10.25264/2311-5149-2019-15(43)-48-52 

Полінкевич О. М. Формування ефективних 

автоматизованих систем управління  як необхідність 

інноваційного розвитку підприємств. Вісник 

Хмельницького національного університету. 

Економічні науки. 2019. № 4, Т. 2. С. 178–184 

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/p

dfbase/2019/VKNU-ES-2019-N4-

%D0%A22.pdf 
Полінкевич О.М. Механізм формування 

комунікації підприємства з стейкхолдерами. 

Корпоративна соціально-екологічна 

відповідальність та партнерство стейкхолдерів 

задля сталого розвитку: монографія / під 

загальною редакцією д.е.н. Макаренко І.О. Суми, 

Сумському державному університеті. 2020. С. 

148–152. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76332 

Polinkevych O., Kamiński R. Społeczna 

odpowiedzialność przedsiębiorstw na Ukrainie // 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako 

przedmiot sprawozdawczości niefinansowej w 

świetle regulacji prawnych i doświadczeń 

praktycznych w Polsce i na Ukrainies. Red. naukowa 

R. Kamiński. Poznań: PTE, 2020. s. 166–172 

Процесне та соціально-компетентне управління 

інноваційним розвитком підприємницьких систем 

/ за наук. ред. д-ра екон. наук О. М. Полінкевич. 

Луцьк: Вежа-Друк, 2017. 368 с. 

http://www.esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1

3749/1/Polinkevych%20%281%29.pdf 

Стратегії та технології інноваційного розвитку 

корпорацій : монографія / за наук. ред. д-ра екон. 

наук, проф. О. М. Полінкевич. Луцьк : Вежа-Друк, 

2018. 416 с. 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14618 

 

 

Стажування: 

Грант стипендіальний 

Лейна 

Кіркланда 

(м. Познань, Польща), 

Університет імені 

Адама Міцкевича, 

17.09.2016 р. – 

30.06.2017 р. 

Угода 

LPK/U/2016/387/74717.

09.2016 

 

Стажування: 

Міжнародний відділ, 

Академія Леона 

Козмінського, 

Варшава, Польща 

29.04.2019–5.07.2019 

Сертифікат  

5.07.2019 р. 

 

Стажування: 

Східноєвропейський 

національний 

університет ім. Лесі 

Українки, факультет 

міжнародних відносин, 

Дистанційне 

навчання засобами 

Microsoft Office 365 

01.10.2018–20.12.2018 

Сертифікат  

20.12.2018 р. 

 

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2019/VKNU-ES-2019-N4-%D0%A22.pdf
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2019/VKNU-ES-2019-N4-%D0%A22.pdf
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2019/VKNU-ES-2019-N4-%D0%A22.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76332


**Примітки: 

Полінкевич О.М.  виконуються пп. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 п. 30 Ліцензійних умов 

 

П. 1 пункту 30 Ліцензійних умов 
1. Полінкевич О.М. Чинники формування випереджального розвитку підприємств в умовах глобальної світової кризи. Економічний часопис–ХХІ. 2016. № 156 (1-2). С. 

59–63 DOI: http://dx.doi.org/10.21003/ea.V156-0013 (Scopus) 

2. Полінкевич О.М. Критерії вибору виду експертного оцінювання інноваційного розвитку підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 3(177). С. 186–190. 

URL : https://eco-science.net/downloads (Scopus) 

3. Полінкевич О.М. Методичні підходи до підбору експертів до оцінювання інноваційного розвитку підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 2(176). С. 

421–429 URL : https://eco-science.net/downloads (Scopus)  

4. Полінкевич О.М. Оцінювання зовнішніх передумов формування корпоративного управління на підприємствах. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 4(178). С. 

126–133 URL : https://eco-science.net/downloads (Scopus) 

5. Полінкевич О.М. Проблеми розвитку корпоративного управління в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 5(179). С. 191–197 URL : https://eco-

science.net/downloads (Scopus) 

6. Polinkevych O., Kamiński R. Corporate image in behavioral marketing of business entities. Innovative Marketing. 2018. Volume 14, Issue 1. URL: 

https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/10320/IM_2018_01_Polinkevych.pdf (дата звернення 15.06.2020) (Scopus) 

 

П. 2 пункту 30 Ліцензійних умов  
1. Полінкевич О.М. Стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки. 2020. Том 4(24). С. 48–52 https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/issue/view/26 

2. Полінкевич О.М. Регіональний ринок підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Економічні науки. Сер. «Регіональна економіка». зб. наук. праць.  Вип. 17. Луцьк : Ред.-

вид. відділ Луцьк. нац. техн. ун-ту, 2020. С. 341–347. https://doi.org/10.36910/2707-6296-2020-17(67)-35 

3. Porównawcze aspekty polityki innowacyjnej w gospodarce USA i Ukrainy w światłe transformacji szkolnictwa wyższego. KELM, 2017. № 3(19), wrzesień. P. 166–173. 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=618027 

4. Polinkevych O. Role of the service sector in the innovation development of Poland and Ukraine. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko−Pomorskiej szkoły wyższej w Bydgoszczy. 

2018. № 11. P. 337-357 http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171544811 

5. Полінкевич О.М. Інклюзивний розвиток підприємств як вимір економічного зростання / О.М. Полінкевич //  Наукові записки Національного університету «Острозька 

академія», серія «Економіка». 2019. № 15(43). С. 48–53 DOI: 10.25264/2311-5149-2019-15(43)-48-52 

6. Полінкевич О. М. Формування ефективних автоматизованих систем управління  як необхідність інноваційного розвитку підприємств. Вісник Хмельницького національного 

університету. Економічні науки. 2019. № 4, Т. 2. С. 178–184 http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2019/VKNU-ES-2019-N4-%D0%A22.pdf 

 

П. 3 пункту 30 Ліцензійних умов 
1. Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем / за наук. ред. д-ра екон. наук О. М. Полінкевич. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. 

368 с. http://www.esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/13749/1/Polinkevych%20%281%29.pdf 

2. Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Полінкевич. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 416 с. 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14618 

3. Polinkevych O., Kamiński R. Polityka innowacyjna Unii Europejskiej na tle Stanów Zjednoczonych i Japonii // Innowacje gospodzrcze. Wybrane aspekty ekonomisczne i prawne / Red. 

Naukowa Ryszard Kamiński. Poznań, Wydawnicnwo Naukowe UAM, 2018. S. 107–127. 

4. Polinkevych O. Ewolucja procesu innowacyjnego i zarządzanie innowacjami. Innowacje gospodarcze. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne/ Red. Naukowa Ryszard Kamiński.  

Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM, 2018. S. 89–107. 

http://dx.doi.org/10.21003/ea.V156-0013
https://eco-science.net/downloads
https://eco-science.net/downloads
https://eco-science.net/downloads
https://eco-science.net/downloads
https://eco-science.net/downloads
https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/10320/IM_2018_01_Polinkevych.pdf
https://doi.org/10.36910/2707-6296-2020-17(67)-35
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2019/VKNU-ES-2019-N4-%D0%A22.pdf


5. Polinkevych O., Kovalska L. Factors of innovative development of service sector enterprises in Poland and Ukraine // The economy of Bulgaria and the European Union in the global 

word management, marketing and entrepreneurship, corporate control and business development in Bulgaria and in the EU : Collective Monographs of Scientific Articles. Sofia, 2018. P. 

103–117. 

6. Полінкевич О.М. Механізм формування комунікації підприємства з стейкхолдерами. Корпоративна соціально-екологічна відповідальність та партнерство стейкхолдерів 

задля сталого розвитку: монографія / під загальною редакцією д.е.н. Макаренко І.О. Суми, Сумському державному університеті. 2020. С. 148–152. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76332 

7. Polinkevych O., Kamiński R. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw na Ukrainie // Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przedmiot sprawozdawczości 

niefinansowej w świetle regulacji prawnych i doświadczeń praktycznych w Polsce i na Ukrainies. Red. naukowa R. Kamiński. Poznań: PTE, 2020. s. 166–172 

 

П. 5 пункту 30 Ліцензійних умов 

Участь у реалізації програми Стипендія Лейна Кіркланда 2016–2017 рік (Польща) 

Нагорода Виговського, 2018-2019 р. (Польща) 

 

П. 7 пункту 30 Ліцензійних умов 
З 2018 року входить до складу Ради за фаховими напрямами щодо конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих 

вчених секції 6 «Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства» включити наступних експертів (наказ МОН України № 1143 від 19.10.2018 р.). 

З 2019 року експерт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти (договір Е-19-1159) від 23 грудня 2019 р., додаток до реєстру експертів для проведення 

акредитації освітніх програм серед науково-педагогічних працівників). 

 

П.8 пункту 30 Ліцензійних умов 
Керівник держбюджетної теми «Інноваційний розвиток підприємства на засадах процесного та соціально-компетентного корпоративного управління» (державний 

реєстраційний номер 0117U002301),  (01.2017 р.-12.2017р.). 

Член редакційної колегії «Економічний часопис СНУ ім. Лесі Українки» 

Journal of Management and Business Administration. Central Europe https://mbace.eu/resources/html/cms/SCIENTIFICCOUNCIL 

П. 10 пункту 30 Ліцензійних умов 

Завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 

 

П. 11 пункту 30 Ліцензійних умов 

Cпеціалізована вчена рада К 32.051.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукого ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальностями: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.06 – 

економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. 

Офіційний опонент на захисті дисертації Коваленко Катерина Сергіївна 4.12.2017 НУ Львівська політехніка 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) Диверсифікація товаропотоків підприємств в зовнішньоекономічній діяльності 

Ліхоносова Ганна Сергіївна 20.12.2018 Класичний приватний університет 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) Методологія регулювання соціально-економічного відторгнення на підприємствах 

Лисак Віктор Миколайович 22.09.2020 Хмельницький національний університет 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) Структура автоматизованої системи управління підприємством за умов розвитку ринкових механізмів 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76332
https://mbace.eu/resources/html/cms/SCIENTIFICCOUNCIL
http://eenu.edu.ua/uk/cpecializovana-vchena-rada-k-3205107
http://eenu.edu.ua/uk/cpecializovana-vchena-rada-k-3205107
http://eenu.edu.ua/uk/cpecializovana-vchena-rada-k-3205107


Нехай Вікторія Василівна 18.12.2019 Сумський державний університет 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) Збутова діяльність підприємств сільськогосподарського машинобудування на засадах консолідованого маркетингу: 

теорія, методологія, практики 

Поляков Павло Андрійович 25.02.2020 Хмельницький національний університет 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) Структура системи управління економічною безпекою підприємства за умов розвитку інтеграційних процесів 

 

П. 12 пункту 30 Ліцензійних умов 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88468 від 10.05.2019. Полінкевич О.М. Управління стратегічними змінами та 

інноваціями на підприємстві: навч. посіб. / О. М. Полінкевич, І. Г. Волинець. –  Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 352 с.  

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87804 від 16.04.2019. Полінкевич О.М. Обгрунтування господарських рішень та 

оцінювання ризиків: навч. посіб. /О.М. Полінкевич, І.Г. Волинець. –Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 336 с.  

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88460 від 10.05.2019. Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним 

розвитком підприємницьких систем : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Полінкевич. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – 352 с.  

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90150 від 24.06.2019. Стратегії та технології інноваційного розвитку 

корпорацій = Strategies and technologies innovative development corporations = Cтратегии и технологии инновационного развития корпораций : 

монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Полінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 416 с.  

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87799 від 16.04.2019. Полінкевич О. М. Механізми адаптації бізнес-процесів промислових 

підприємств до нової економіки : монографія / О. М. Полінкевич. – Луцьк : РВВ Луцьк. нац. техн. ун-ту, 2014. – 448 с.  

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87798 від 16.04.2019. Полінкевич (Кравчук) О.М. Функціонування допоміжного 

виробництва промислових підприємств за умов розвитку ринкових відносин (реформування, структуризація, управління): Монографія / О.М. 

Кравчук. – Луцьк: Ред.- вид. відд. Луцького держ. техн. університету, 2006. –  456 с.  

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88067 від 02.05.2019. Полінкевич О. М. Фінансова санація та банкрутство підприємств : 

навч. посіб. (гриф МОН України) / О. М. Полінкевич, В. П. Лещук. – К. : ЦУЛ, 2011. – 400 с.  

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87801 від 16.04.2019. Полінкевич (Кравчук) О. М. Фінансова діяльність суб’єктів 

підприємництва : навч. посіб. (гриф МОН України) / О. М. Кравчук, В. П. Лещук. – К. : ЦУЛ, 2010. – 504 с. 

 

П. 13 пункту 30 Ліцензійних умов 
Чотири НМК в moodle.  

Полінкевич О.М. Дистанційний курс «Економіка промислового підприємства» (рекомендовано науково-методичною радою університету до використання у навчальному 

процесі. Протокол № 1 від 21.09.2016) URL: http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=432 

Полінкевич О.М. Дистанційний курс «Управління стратегічними змінами та інноваціями на підприємстві» (рекомендовано науково-методичною радою університету до 

використання у навчальному процесі. Протокол № 8 від 17.04.2019) URL: http://194.44.187.60/moodle/course/category.php?id=6 

Полінкевич О.М. Дистанційний курс «Планування та організування бізнес-процесів підприємницьких стурктур» (рекомендовано науково-методичною радою університету до 

використання у навчальному процесі. Протокол № 6 від 21.03.2018) URL: http://194.44.187.60/moodle/course/category.php?id=6 

Полінкевич О.М. Дистанційний курс «Обґрунтування підприємницьких рішень і оцінювання ризиків» (рекомендовано науково-методичною радою університету до 

використання у навчальному процесі) URL: Протокол № 1 від 21.09.2016) http://194.44.187.60/moodle/course/category.php?id=6 

http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=432
http://194.44.187.60/moodle/course/category.php?id=6
http://194.44.187.60/moodle/course/category.php?id=6
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Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: методичні вказівки до курсової роботи для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» денної та заочної форм навчання / Оксана Миколаївна Полінкевич, Олена Володимирівна Скорук, Ірина Григорівна Волинець. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 

2018. – 43 с. 

 

П. 14 пункту 30 Ліцензійних умов 
Левчук Анатолій Олександрович «Потенціал розвитку ОТГ», Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності (спеціалізації) «Управління проектами та 

програмами» у 2017-2018 навчальному році 1 місце, 24 квітня 2018 року, https://eenu.edu.ua/uk/articles/recenziyi-na-proekti-uchasnikiv-i-etapu-drugogo-turu-vseukrayinskogo-

konkursu-studentskih 

 

П. 17 пункту 30 Ліцензійних умов 

5 років СП ТОВ «Модерн-Експо», 2003–2008 

 

П. 18 пункту 30 Ліцензійних умов 

Гостинний еко-простір Пік-Нік, с. Забороль, вул. Володимирська 119 а 

Арт-хостел Адреналін місто, м. Луцьк, вул. Карбишева, 1 
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