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Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук зі спеціальності 08.06.01 Економіка, організація і управління 

підприємствами в Хмельницькому національному університеті 

«Структуризація функціонування допоміжного виробництва промислових 

підприємств» 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

зі спеціальності 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності) в Хмельницькому національному 

університеті 

«Управління бізнес-процесами в системі інноваційного розвитку підприємств» 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: 

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному бізнесі, 

Транснаціональні готельні ланцюги 

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: 

Інновації, соціальна відповідальність бізнесу, реінжиніринг бізнес-процесів, 

процесне управління, стратегії розвитку підприємств, готельно-ресторанний 

бізнес, страхування 

 

ОСВІТА: 

1997–2002 рр. – навчання у Волинському державному університеті імені 

Лесі Українки на спеціальності «Фінанси», яку закінчила із відзнакою та 

здобула кваліфікацію економіста (другий рівень вищої освіти, спеціаліст). 

2016–2019 р. – навчання у Східноєвропейському національному 

університеті імені Лесі Українки на спеціальності Середня освіта (Мова і 

література (англійська)). За результатами навчання отримала кваліфікацію 

філолог, викладач англійської мови та літератури (другий рівень вищої освіти, 

спеціаліст). 

 

ДОСВІД РОБОТИ: 

Волинське обласне управління статистики Державного комітету 

статистики України 

mailto:o.polinkevych@lutsk-ntu.com.ua
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004199943282
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004199943282


11.07.2002–20.09.2002 рр. – економіст 1 категорії відділу статистики 

торгівлі, 13 ранг державного службовця. 

Волинський державний університет імені Лесі Українки:  
01.09.2002  – 31.08.2004 – асистент кафедри фінансів підприємств і 

кредиту за контрактом; 

01.09.2004 – 31.08.2006 – старший викладач кафедри фінансів 

підприємств і кредиту за контрактом; 

Луцький державний технічний університет (з 11.04.2008 р. – Луцький 

національний технічний університет): 

01.09.2006 – 13.12.2006 – старший викладач кафедри фінансів; 

13.12.2006 – 31.08.2007 – доцент кафедри фінансів; 

01.09.2007 – 31.08.2015 – доцент кафедри фінансів за контрактом; 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (з 

жовтня 2020 р. Волинський національний університет імені Лесі 

Українки): 
02.09.2015 – 01.11.2017 – професор кафедри економіки та безпеки 

підприємства за контрактом (з 01.09.2016 р. кафедру економіки та безпеки 

підприємства перейменовано на кафедру економіки, безпеки та інноваційної 

діяльності підприємства). 

02.09.2015 – 01.11.2017 – завідувач кафедри економіки та безпеки 

підприємства за строковим трудовим договором,  

02.11.2017 –  31.08.2020 – професор, завідувач кафедри економіки, 

безпеки та інноваційної діяльності підприємства за контрактом. 

1.09.2020 – професор, завідувач кафедри економіки, безпеки та 

інноваційної діяльності підприємства за строковим трудовим договором. 

2.09.2020–10.12.2020 – професор, завідувач кафедри підприємництва і 

маркетингу за строковим трудовим договором. 

11.12.2020 – професор кафедри підприємництва і маркетингу. 

Луцький національний технічний університет: 

12.12.2020 – до тепер – професор, в.о. завідувача кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи за строковим трудовим договором 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, УЧАСТЬ В ЛІТНІХ ШКОЛАХ, 

ТРЕНІНГАХ 

У 2005 році пройшла два міжнародних стажування. Зокрема, відвідала 

тренінг „Можливості співфінансування засобами ЄС проектів польсько-

білорусько-українського співробітництва в сфері підтримки підприємництва та 

інновацій” в м. Люблін 2-3 березня 2005р, конференцію „ Найкращий дослід 

підтримки інновацій в регіоні і регіональна стратегія інноваційності” м. 

Люблін, 4 березня 2005р., Отримала засвідчення про закінчення двохденної 

школи на тему „Можливості співфінансування засобами ЄС проектів польсько-

білорусько-українського співробітництва в сфері підтримки підприємництва та 

інновацій” від 3 березні 2005 року, виданий Європейським центром Інтеграції 

„Дом Європи”. 

У 2012 році пройшла стажування у Волинському національному 

університеті ім. Лесі Українки на кафедрі фінансів і кредиту, кафедра фінансів 

підприємств і кредиту (22.10.2012р. – 21.11.2012р., Україна). 



У 2016 р. пройшла шестимісячне міжнародне стажування у Куявсько-

Поморській вищій школі в Бидгощі на факультеті права, управління та 

економіки (18.01.2016 р. – 18.07.2016 р., Польща). 

У 2016–2017 рр. пройшла шестимісячне міжнародне стажування в 

Університеті імені Адама Міцкевича в Познані на кафедрі економіки (1.11.2016 

р. –1.05.2017 р., Польща). 

У 2016–2017 рр. навчалася на короткостроковій програмі в Університеті 

імені Адама Міцкевича в Познані (грантова стипендіальна програма Лейна 

Кіркланда – 17.09.2016 р. – 31.06.2017 р., Польща, номер гранту 

LPK/U/2016/387/747). 

2016–2017 рр. – участь у науковому дослідженні у сфері інноваційної 

діяльності підприємств для економіки, що спирається на знання спільно з 

факультетом права і адміністрації Університету імені Адама Міцкевича в 

Познані (Польща), Університетом Ексетер бізнес школи (Велика Британія), 

Вищою школою логістики в Познані (Польща), № 10/2015–2016 від 18.02.2016 

р.). 

12.02.2017 р. – 17.02.2017 – стажування в Головній торгівельній школі у 

Варшаві в Інституті підприємства, закладі управління інноваціями колегіума 

наук про підприємства (Польща). 

07.12.2016–13.01.2017 – стажування в Статичному управління в Познанні 

(свідоцтво від 16.01.2017, Польща). 

02.04.2019 –05.07.2019 р. – тренінг  «Формування мережі експертів із 

забезпечення якості вищої освіти» у Кременчуцькому національному 

університеті ім. Михайла Остроградського, м. Кременчуг (сертифікат) та тет з 

перевіврики базових знань щодо забезпечення якості вищої освіти (01–

05.07.2019 р.) в Інституті вщох освіти НАПН України (сертицікат ПК-21707630 

№ 467/19, Україна). 

В 2018 році пройшла шестимісячне стажування в Луцькому 

національному технічному університеті на кафедрі менеджменту (03.01.2018–

03.07.2018, Україна). 

У 2018–2019 рр. – грант «Нагорода Івана Виговського» за заслуги 

громадян України в розвитку науки, культури та громадського життя, у 

формуванні й розвитку громадянського суспільства в Україні та будівництві 

демократичної України, що прагне в Європу, поважає найкращі традиції 

колишньої Речі Посполитої та бере до уваги історичні, сучасні й майбутні 

зв’язки України з Польщею та Європою у 2018 р (Лист Президента Польщі від 

22.05.2018 р. (лист від 05.04.2018 р., JM/db Studium Europy Wschodniej UW) 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,687,list-

prezydenta-na-uroczystosci-wreczenia-nagrody-imienia-iwana-wyhowskiego-

2018.html, Польща). 

13–17 травня 2019 р. – участь в ERASMUS+ STAFF WEEK в Академії 

Леона Козмінського в Варшаві, Польща. 

9.06.2019–16.06.2019 – візит до Грузії, Тбілісі, фінансовиний через 

Фундацію Лідери змін (Fundacja Liderzy Przemian) щодо дослідження 

зрівноваженого розвитку на засадах соціальної відповідальності (грантова 

умова № С45/PV01/2019, Грузія).  

У 2019 році пройшла трьохмісячне міжнародне стажування на Академії 



Леона Козмінського в Варшаві в відділі міжнародних зв’язків (29.04.2019–

5.07.2019, Польща). 

2019–2020 рр. – фінансування наукових досліджень у сфері нефінансової 

звітності підприємств в світлі юридичних обмежень і практичного досвіду в 

Польщі та в Україні (факультет права і адміністрації Університету імені Адама 

Міцкевича в Познані (Польща), СНУ ім. Лесі Українки, Кременчуцький 

національний університет імені М. Остроградського, № 10/2018–2019 від 

9.09.2019 р., Польща). 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Більше 318 публікацій 

20 монографій одноосібних та у співавторстві; 

237 наукових статей, зокрема 107 у фахових виданнях, 13 у Scopus; 

146 тез доповідей; 

10 навчальних посібників 

45 праць навчально-методичного характеру; 

8 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір; 

виконавець 11 науково-дослідних робіт, фінансованих МОН України; 

керівник 2 науково-дослідних розробок «Рекомендації щодо оцінювання 

фінансово-економічного стану підприємства, пропозиції щодо управління 

структурою, розробка заходів щодо запровадження та удосконалення 

процесного управління на підприємстві» (договір з ФОП Логвинюк В.В. № 

351/273У-20-14Ф від 2.11.2017 р., Україна) та «Обґрунтування доцільності 

управління інноваційним розвитком підприємств через Кайдзен»,  (договір з 

ПП РЕМ БУД № 361-20-14Ф від 8.02.2018 р., Україна). 

Член редакційної колегії Економічного часопису Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки, який включено до переліку 

наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися 

результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора 

кандидата наук, категорія Б (наказ МОН України 11.07.2019 № 975)  

Член редакційної колегії Central European Management Journal (Scopus, 

Web of Science,  https://cemj.eu/resources/html/cms/SCIENTIFICCOUNCIL). 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД 

СП ТОВ «Модерн-Експо» 

23.12.2003–23.12.2008 рр. – економіст інструментального цеху за 

сумісництвом 

 

Наукове консультування: 

1. ART Hostel ADRENALIN, м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, директор Шотік Г.М.. 

Довідка від 18.09.2020 р. 

2. Гостинний ЕКО-ПРОСТІР «ПІК-НІК», Луцький район, с. Забороль, вул. 

Володимирська, 119 а, директор О.В. Сидорук (довідка від 8.09.2020). 

НАГОРОДИ 

За наукову і педагогічну діяльність нагороджена Грамотою Управління у 

справах сім’ї, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації 

(2011 р.), Дипломом за 1 місце у номінації «прикладне дослідення з економічної 



тематики» Волинського регіонального відбіркового етапу V Всеукраїнського 

молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України» Міжнародного 

благодійного фонду «Україна 3000» (2011 р.), Подякою ректора СНУ ім. Лесі 

Українки (2017 р.), Почесною Грамотою Волинської обласної державної 

адміністрації (2017 р.), Нагородою Президента Польщі (стаж при нагороді 

Виговського, 2018–2019 рр.), Подякою МОН України (2018 р.), Подякою 

Голови Волинської обласної державної адміністрації (2018 р.), Грамотою МОН 

України (2019 р.), Почесна Грамота МОН (2020 р.), Обласна премія за заслуги у 

сфері науки (2020 р.). 

 

Посилання на профілі: 

orcid.org https://orcid.org/0000-0001-6924-7296 

Web of Science https://publons.com/researcher/2135270/oksana-m-polinkevych 

ResearcherID E-6319-2017 

Goоgle Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?user=2Po6lTYAAAAJ&hl=uk 

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56088048300 

https://orcid.org/0000-0001-6924-7296

