
 



Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи за 2020 рік  

  

1 сторінка: 

Науковий напрямок кафедри:  

- дослідження природно-рекреаційного потенціалу і оцінка туристичних ресурсів 

Західного регіону; 

- дослідження туристично-ресурсного потенціалу Західного Полісся 

Відповідальний за наукову роботу на кафедрі: к.г.н., доцент Лепкий М.І. 

-e-mail кафедри: tgrs@lntu.edu.ua 

Вагомі наукові результати, отримані у 2020 р. 

За звітний період викладачами кафедри опубліковано: 1 монографію; 10 фахових 

статей; 4 статі у виданнях, які входять у міжнародну науково-метричну базу даних Scopus; 32 

тези конференцій в вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях. Кафедра була 

співорганізатором міжнародної науково-практичної конференції.  

На базі кафедри було проведено круглий стіл «Проблеми та перспективи розвитку 

туризму та індустрії гостинності в Україні та світі». Викладачі кафедри проходили науково-

педагогічне стажування в провідних університетах України та Польщі. 

Таблиця1 

 Перелік науково-педагогічних працівників кафедри ___________ 

№ п/п Прізвище, ім’я, по 

батькові  

Рік і дата 

народження 

Науковий 

ступінь,  

рік 

присудження 

Вчене звання, 

рік 

присвоєння 

Посада 

(ставка) 

штатні 

1 Полінкевич Оксана 

Миколаївна 

02.05.1980 доктор 

економічних 

наук, 2015 

професор, 

2017 

в.о. завідувача 

кафедри (1,0) 

2 Лепкий Михайло 

Іванович 

13.10.1971 кандидат 

географічних 

наук, 2004 

доцент, 2007 доцент 

кафедри (1,0) 

3 Сидорук Світлана 

Володимирівна 

26.03.1988 кандидат 

економічних 

наук, 2013 

доцент, 2018 доцент 

кафедри (1,0) 

4 Поліщук Лариса 

Миколаївна 

02.06.1985 кандидат 

технічних 

наук, 2016 

доцент, 2020 доцент 

кафедри (1,0) 

5 Дащук Юлія 

Євгенівна 

22.04.1989 кандидат 

економічних 

наук, 2015 

- в.о. доцента 

кафедри (1,0 

ставки) 

6 Громик Оксана 

Миколаївна 

06.10.1976 кандидат 

географічних 

наук, 2018 

доцент, 2020 доцент 

кафедри (1,0) 

7 Тищук Інна 

Володимирівна 

26.01.1978 кандидат 

економічних 

наук, 2018 

- в.о. доцента 

кафедри (1,0) 

8 Турський Ігор 

Володимирович 18.09.1976 

доктор 

економічних 

наук, 2018 

 
в.о.доцента 

кафедри (0,3) 

Сумісники 

9 Матвійчук 

Людмила Юріївна 

18.09.1980 доктор 

економічних 

професор, 

2015 

професор 

кафедри (0,05) 

mailto:tgrs@lntu.edu.ua


наук, 2012 

10 Шейко Юлія 

Олександрівна  24.03.1991   

кандидат 

економічних 

наук, 2016 р.  

- 
в.о.доцента 

кафедри (0,5)  

 

Таблиця 2 

 Показники 

№ п/п Показники К-сть 

1 2 3 

1. Наукові, науково-педагогічні кадри  осіб 

1.1 Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, всього  8 

1.2 
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників з науковими 

ступенями доктора наук 
1 

1.3 
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників з науковими 

ступенями кандидата наук 
7 

1.4 
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників без наукового 

ступеня 
- 

1.5 Чисельність науково-педагогічних працівників за сумісництвом 2 

1.6 Відсоток захищеності штатних працівників  100 

1.7 Перелік докторантів, аспірантів (ПІБ, дата народження)  

1.8 

Отримання звань заслужених діячів, премій, стипендій та грантів 

Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, інших 

(регіонального значення), ПІБ:…. 

Сидорук  Світлана Володимирівна – стипендіат Кабінету Міністрів 

(Постанова Президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і 

техніки від 06.11.2020 року № 6 Міністерства освіти і науки України) 

1 

1.9 

Захист докторських дисертацій (ПІБ., тема дисертації, дата захисту, 

науковий консультант, місце захисту), виділити - вже затверджені, станом 

на 01.01.2021 р.: 

осіб 

1.10 

Захист кандидатських дисертацій / захист в строк, (ПІБ, тема дисертації, 

дата захисту, науковий керівник, місце захисту), вказати затверджені, 

станом на 01.01.2021 р.: ….. 

осіб 

1.11 

Перелік молодих вчених, які є експертами у Експертній раді МОНУ або 

інших дорадчих органах (ПІБ, секція) 

Сидорук  Світлана Володимирівна - експерт з науково-технічної 

експертизи проектів на Конкурсі проектів молодих вчених, які працюють 

(навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах у сфері 

управління МОН в період з 2016-2020 рр. (секція: економічні перетворення, 

демографічні зміни та благополуччя суспільства) 

 

2. Перелік публікацій, згідно бібліографічного опису (автори (прізвище 

автора від кафедри виділити жирним шрифтом), назви публікацій, назви 

збірників і журналів, рік видання, од./обліково-видавничих аркушів), 

(співавторів вказувати обов’язково): 

1 / 

16,12 

2.1 
Перелік опублікованих вітчизняних монографій, рекомендованих Вченою 

радою Луцького НТУ: - відповідно до вимог МОНУ 

К-ть / 

обл.вид.а

рк. 

2.1.1 
- з них опублікованих молодими вченими (відповідно до Закону про 

наукову та науково-технічну діяльність):.. 

К-ть / 

обл.вид.а

рк. 

2.2 

Перелік опублікованих колективних монографій, рекомендованих Вченою 

радою Луцького НТУ 

Громик О. М., Ільїн Л. В. Радіоекологічний аналіз ландшафтів Волинської 

області : монографія. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2020. 258 с.  

1 / 16,12 

 



 
- з них опублікованих молодими вченими:.. К-ть / 

обл.вид.а

рк. 

2.3 
Перелік опублікованих монографій за кордоном, рекомендованих Вченою 

радою Луцького НТУ: ... 

К-ть / 

обл.вид.а

рк. 

 
- з них опублікованих молодими вченими:.. К-ть / 

обл.вид.а

рк. 

2.4 
Перелік виданих підручників, рекомендованих Вченою радою Луцького 

НТУ:… 

К-ть / 

обл.вид.а

рк. 

 
- з них виданих молодими вченими  К-ть / 

обл.вид.а

рк. 

2.5 
Перелік виданих навчальних посібників, рекомендованих Вченою радою 

Луцького НТУ з грифом: 

К-ть / 

обл.вид.а

рк. 

 
- з них виданих молодими вченими:  К-ть / 

обл.вид.а

рк. 

2.6 

- Перелік виданих навчальних посібників, рекомендованих Вченою радою 

Луцького НТУ без грифу: 

….. 

К-ть / 

обл.вид.а

рк. 

 
- з них виданих навчальних посібників молодими вченими:  К-ть / 

обл.вид.а

рк. 

2.7 
- Перелік електронних навчальних посібників:….. 

 

1 / 

обл.вид.а

рк. 

2.8 
Перелік публікацій (статей): (сума 2.8.1 -2.8.8) 

(перелік по підпунктах) 

К-ть / 

обл.вид.а

рк. 

 
 - з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та 

докторантами: 

К-ть / 

обл.вид.а

рк. 

2.8.1 

- в фахових наукових збірниках: 

Полінкевич О.М. Регіональний ринок підприємств готельно-ресторанного 

бізнесу. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного 

технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Випуск 17 (67). 

Луцьк : Ред.-вид. відділ Луцьк. нац. техн. ун-ту, 2020. С. 341–347. 

Дащук  Ю.Є. Еногастрономічний маршрут як інструмент розвитку 

готельно-ресторанного бізнесу сільських територій. Економічні науки: 

збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. 

Серія «Регіональна економіка». Випуск 17 (67). Луцьк : Ред.-вид. відділ 

Луцьк. нац. техн. ун-ту, 2020. C.311–317.  

Дащук Ю.Є., Федорусь Ю.В. Промоція у сфері гостинності: технології, 

перспективи, рішення. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького 

національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». 

Випуск 17 (67). Луцьк : Ред.-вид. відділ Луцьк. нац. техн. ун-ту, 2020. C.318–

324.  

3 / 1,12 

 

з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та 

докторантами: 

Дащук  Ю.Є. Еногастрономічний маршрут як інструмент розвитку 

готельно-ресторанного бізнесу сільських територій. Економічні науки: 

збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. 

Серія «Регіональна економіка». Випуск 17 (67). Луцьк : Ред.-вид. відділ 

Луцьк. нац. техн. ун-ту, 2020. C.311–317.  

Дащук Ю.Є., Федорусь Ю.В. Промоція у сфері гостинності: технології, 

перспективи, рішення. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького 

національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». 

Випуск 17 (67). Луцьк : Ред.-вид. відділ Луцьк. нац. техн. ун-ту, 2020. C.318–

324. 

2 / 0,75 



2.8.2 

- в фахових наукових журналах ….. 

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.  

Polinkevych O., Kamiński R. Anti-crisis development strategies of insurance 

companies in Ukraine and Poland in the context of COVID-19. Insurance 

Markets and Companies. Volume 11 2020, Issue #1, pp. 21-29.   
Лепкий М.І. Подоляк В.М. Кошелюк В.А. Aпаратне і програмне 

забезпечення створення та використання 3D-турів. Науковий журнал 

«Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Луцьк, 

2020. Випуск № 39. С.50-54. 

Сидорук С.В., Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І. Прикладний характер 

особливостей транспортного перевезення туристів інклюзивного типу. 

Дніпро: Дніпровський національний університет залізничного транспорту 

ім. ак. В. Лазаряна, 2020. Вип. 3(19). С.116-125. 

Пасічник М.П., Ільїна О.В., Громик О.М. Речовинний склад та особливості 

донних відкладів озера Охнич (Волинське Полісся). Науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

Географічні науки. 2020. № 10 (393). С. 43–47. 

Громик О.М. Радіологічна оцінка водойм зони радіоактивного забруднення 

Волинської області. Науковий журнал Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна.  Серія «Екологія». № 22. 2020. С. 43-53.  

Тищук І.В., Поліщук Л.М. Аналіз та оцінка основних тенденцій розвитку 

екскурсійного туризму міста Луцьк. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 

54–60.  

7 / 2,81 

 

з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та 

докторантами: 

Сидорук С.В., Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І. Прикладний характер 

особливостей транспортного перевезення туристів інклюзивного типу. 

«Review of transport economics and management». Дніпро: Дніпровський 

національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна, 

2020. Вип. 3(19). С.116-125.  

1 / 0,56 

2.8.3 

- в інших вітчизняних наукових виданнях …. 

Лепкий М.І., Мілашовська О.І., Мезенцева І.В. Розвиток гастрономічного 

бренду регіону на основі формування конкурентоспроможних туристичних 

продуктів // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, 

технології, моделі: колективна монографія. Видання шосте / за наук. ред. 

проф. Матвійчук Л.Ю. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С.245-262.  

Сидорук С.В. Аналіз та оцінка управлінської діяльності готельних закладів 

// Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, 

моделі: колективна монографія. Видання шосте / за наук. ред. проф. 

Матвійчук Л.Ю. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С.148-168. 

Сидорук С.В. Концептуальні підходи до організації та діяльності 

туристичних кластерів / За заг.ред.І.В. Давиденко і О.Л. Михайлюк. К.: 

ФОП Гуляєва В.М., 2020. – 497 с.  

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, Сумський державний 

університет. 2020. С. 148–152.  

4 / 3,11 

 
з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та 

докторантами: 
2 / 1,8 



Сидорук С.В. Аналіз та оцінка управлінської діяльності готельних закладів 

// Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, 

моделі: колективна монографія. Видання шосте / за наук. ред. проф. 

Матвійчук Л.Ю. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С.148-168. 

Сидорук С.В. Концептуальні підходи до організації та діяльності 

туристичних кластерів / За заг.ред.І.В. Давиденко і О.Л. Михайлюк. К.: 

ФОП Гуляєва В.М., 2020. – 497 с.  

2.8.4 

- у виданнях, які входять у міжнародні науково-метричні бази даних 

Scopus: (обов’язково вказувати посилання) 

Ільїн Л.В., Громик О.М., Ільїна О.В., Зінчук М.І. Радіоекологічний аналіз 

зони забруднення Волинської області України. Ядерна та радіаційна 

безпека. – 2020. – № 1 (85). – С. 72–79. ISSN 2073-6231. URL: 

https://doi.org/10.32918/nrs.2020.1(85).08 

Oksana Hromyk, Leonid Ilyin, Igor Grygus, Serhii Korotun, Olga Ilyina 

Radiation monitoring of agricultural soils of Volyn region of Ukraine.  Roczniki 

Państwowego Zakładu Higieny. № 71 (4). 2020. рр. 377-383. ISSN 0035-7715, 

eISSN 2451-2311. http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/ 

Nadiia Stezhko, Yaroslav Oliinyk, Larysa Polishchuk, Inna Tyshchuk, 

Anatoliy Parfinenko, Svitlana Markhonos. Іnternational tourism in the system of 

modern globalization processes. International Journal of Management (IJM) 

Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 97–106, Article ID: IJM_11_03_011 

Available online at 

http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=3 Journal 

Impact Factor (2020): 10.1471 (Calculated by GISI) www.jifactor.com   

Oksana Dyshkantiuk, Svitlana Salamatina, Larysa Polishchuk, Igor 

Komarnytskyi, Viktoriia Tserklevych and Tetiana Nedobiichuk, Modern Hotel 

Business Management Tools, International Journal of Advanced Research in 

Engineering and Technology, 11(6), 2020, pp. 226-238. URL: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3645056 

4 / 2,13 

 
з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та 

докторантами: 

К-ть / 

обл.вид

.арк 

2.8.5 
- у виданнях, які входять у міжнародні науково-метричні бази даних Web of 

Science  

К-ть / 

обл.вид

.арк 

 
з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та 

докторантами: 

К-ть / 

обл.вид

.арк 

2.8.6 
- у виданнях, які входять у міжнародні науково-метричні бази даних 

Copernicus для соціо-гуманітарних наук 
 

 
з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та 

докторантами: 

К-ть / 

обл.вид.а

рк 

2.8.7 

у виданнях, які входять у інші міжнародні науково-метричні бази даних  

Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І., Лужанська Т.Ю. Ландшафтно-екологічне 

дослідження приавтомагістральних територій регіону. Міжнародний 

науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА» / ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол. ред.); 

заст. гол. ред.: Jerzy Piwowarski; В.В. Гоблик. Мукачево-Ченстохова: РВВ 

МДУ; Гуманістично-природничий університет ім. Яна Длугоша в місті 

Ченстохові, 2020. – Вип. 1(28). С.31-39. Міжнародний науковий журнал 

«Освіта і наука» зареєстровано та проіндексовано в таких міжнародних 

наукометричних базах даних: Index Coperniсus (ICV 2018: 58,38), 

ResearchBib, CiteFactor, Infobase Index, SJIF/Inno-Space (Марокко), 

CiteFactor, Infobase Index (Індія), DRJI (Індія), Global Impact Factor, Eurasian 

Scientific Journal Index, зареєстрований в Google Scholar. 
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докторантами: 

2.8.8 

- у інших наукових виданнях за кордоном: 

Polinkevych O. Ocena zaawansowania rozwoju przedsiębiorstw na Ukrainie z 

uwzględnieniem ekonomicznych, ekologicznych i społeczno-psychologicznych 

aspektów ich funkcjonowania // Przedsiębiorstwo, godpodarka i społeczeństwo e 

kręgu zainteresowania ekonomistów. Red. naukowa R. Kamiński. Poznań: PTE, 

2020. 298 s. S. 175–187. 
Polinkevych O., Kamiński R., Kolosok A. Metody pomiaru wyników realizacji 

koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu // 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. 78–86. 
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. 

Inna Tyshchuk, Larysa Polishchuk. Перспективи розвитку винного туризму 

в Україні. Intellectual capital is the foundation of innovative development: 

economics, management, marketing, tourism. Monographic series «European 

Science». Book 3. Part 5. 2020. C. 153-167.  

4 / 2,5 

 
з них опублікованих молодими вченими, в т.ч. аспірантами та 

докторантами: 
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2.9 Кількість публікацій тез доповідей: 32 / 4,13 

2.9.1 

- в вітчизняних наукових виданнях 

Полінкевич О.М., Петріні В.А. Інструменти стимулювання інноваційного 

потенціалу у практичній діяльності підприємств. Соціально-компетентне 

управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.) / Відп. ред. 

О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. [Електрон. дані]. Луцьк: СНУ ім. Лесі 

Українки, 2020. С. 372–374. 

Полінкевич О.М. Етапи розвитку соціальної відповідальності бізнесу. 

Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової 

економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.) / Відп. 

ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. [Електрон. дані]. Луцьк: СНУ ім. Лесі 

Українки, 2020. С. 450–452. 

Міщук Д.В., Полінкевич О.М. Принципи управління стратегічними 

змінами підприємства Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. 

наук.- практ. конф. (13 травня 2020 р.) / Відп. ред. проф. Л. Черчик. Луцьк, 

2020. С. 429–431.  

Міщук Д.В., Полінкевич О.М. Роль марктетингових досліджень у 

розвитку підприємств Актуальні проблеми розвитку менеджменту, фінансів 

та фінансової науки: ідеї та їх впровадження: Збірка матеріалів 

Всеукраїнської наукової конференції (із зарубіжною участю) (м. Покровськ, 

12-14 травня 2020 р.). Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2020. С. 156–159. 

Полінкевич О.М. Еволюція технології розвитку підприємництва. 

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих 

науковців «Актуальні проблеми сучасної економіки та підприємництва». - 

Покровськ: ДонНТУ, 2020. С. 6–10. 

Полінкевич О.М. Проблеми використання бенчмаркінгу як інструменту 

розвитку економічних систем Актуальні проблеми соціально-економічних 

 



систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за 

матеріалами VI Всеукраїнської науково- практичної конференції (16 - 17 

квітня 2020 р.). Частина 2. Дніпро: НМетАУ, 2000. С. 140-142. 

Полінкевич О.М. Проблеми комерціалізації наукових досліджень в умовах 

євроінтеграції. Управління проектами. Ефективне використання результатів 

наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності: збірник 

наукових праць за матеріалами II Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (10 квітня 2020 р.). НМетАУ, УКРНЕТ, НДІІВ 

НАПрН України, Дніпро: Юрсервіс, 2020. С. 356–358. 

Полінкевич О. Проєктні технології навчання у вищій освіті при підготовці 

фахівців з економіки та управління. Європейська проектна культура в 

Україні: стан, проблеми, перспективи: Збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції (Запоріжжя, 29-30 травня 2020 р.) / за ред. 

О. Гури, В. Меняйло. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 

152–154. 

Полінкевич О. Маркетингові інструменти розвитку. Тези VII Міжнародної 

науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні 

проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку 

економіки». Луцьк : Луцький НТУ, 2020. С. 205–208. 

Полінкевич О.М. Механізми розвитку підприємств в умовах поведінкової 

економіки. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення 

інноваційного розвитку економіки:збірник тез Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції 20 травня 2020 р., Частина 2. Дубляни, 

2020, С. 105–106 

Polinkevych O., Komar O. Innovative technologies of entrepreneurship 

motivation Abstracts I International scientific-practical conference «Economic 

and business administration development:scientific currencies and solutions». 

Editorial board SvitlanaPetrovska, Olha Vovk [and others ], Kiev, 2020, National 

Aviation University.. K: NAU, 2020. Pр. 293–294. 

Polinkevych O., Lanevych N. Stakeholders 'use of motivation and incentive 

tools in business management Abstracts I International scientific-practical 

conference «Economic and business administration development:scientific 

currencies and solutions». Editorial board SvitlanaPetrovska, Olha Vovk [and 

others ], Kiev, 2020, National Aviation University.. K: NAU, 2020. P. 294–295. 

Полінкевич О.М., Сарахман І.В. Заходи для покращення використання 

складових потенціалу підприємства. Міжнародна наукова інтернет-

конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та 

технічні аспекти становлення (випуск 48)» / Збірник тез доповідей: випуск 

48 (м. Тернопіль, 12 травня 2020 р.).  Тернопіль. 2020. С. 119–120. 

Полінкевич О.М., Орлецька Н.М. Механізм управління кадровим 

потенціалом підприємства. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в 

умовах інституціональних змін: зб. матер. Всеукраїнської науково-

практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 

2020р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава: ПДАА, 2020. С. 97–100. 

Полінкевич О. Ризики вірусної економіки та їх вплив на діяльність бізнес-

структур. Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, 

практика : матер. XXV Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 трав. 2020 р.) / 

відп. ред. Л. Г. Ліпич. Луцьк : Вежа- Друк, 2020. С. 53–54 

Полінкевич О.М. Чинники обмеження розвитку консалтингових послуг в 

умовах євроінтеграції Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, 

аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези 

доповідей II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. 



Ужгород, 16 квітня 2020 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 

2020. С. 181–183 

Полінкевич О.М. Формування soft skills у фахівців з управління 

підприємствами. Механізми забезпечення сталого розвитку економіки : 

проблеми, перспективи, міжнародний досвід : матеріали І Міжнар. наук.-

практ. конф., 23 квітня 2020 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]; Харківський 

держ. ун-т харч, та торг. Xарків: ХДУХТ, 2020. С. 259–260. 

Полінкевич О.М. Особливості розвитку бізнесу в період COVID-19. 

Стратегії, моделі та технології управління економічними системами / 

Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 жовтня 

2020 р., м. Хмельницький). Хмельницький: ХНУ, 2020. C. 383–386. 

Полінкевич О., Міщук Д. Умови ефективності антикризової стратегії 

підприємства. Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах 

неоіндустріального суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (27 

жовт. 2020 р.) / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. [Електрон. дані]. 

Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. С. 697–698. 

Matviichuk L.Yu., Lepkiy M.I., Karpuk I.V. The  influence  of geoinformation 

technologies on the development of tourist and recreational areas. Contemporary 

information’s issues in management, economics, education and overcoming 

consequences of the Chornobyl catastrophe and COVID-19 [Proceeding of the 

XVIII international scientific seminar] / for science. ed. DcS. Ec., Prof. M.M. 

Yermoshenko. Kyiv: NAM, 2020. 88 p. – Р. 11-13. 

Громик О.М. Перспективи розвитку ресторанного господарства в Україні.  

Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті 

євроінтеграційного поступу : матеріали доп. учасників Міжнар. наук.–

практ. конф. (Луцьк, 21–22 трав. 2020 р.) / упоряд. О. А. Бундак, Т. Й. 

Жалко, Н. Г. Конон. Луцьк : ЛІРоЛ Ун-ту “Україна”,  2020. С. 225–227. 

Громик О.М. Водні туристичні маршрути національного парку «Прип’ять-

Стохід». Рекреаційно-туристичний  потенціал регіонів України, сучасний 

стан, проблеми  та перспективи розвитку : матеріали IV Всеукр. наук.-

практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 14-15 трав.  2020 р.). Луцьк:  2020. 

С. 38–42. 

Лепкий М.І. Формування політики якості послуг в туризмі регіону. 

Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний 

та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та 

регулювання»: 19–20 березня 2020 року, м. Черкаси [Електронний ресурс] : 

у 2-х томах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Т. 1. 

Черкаси: ЧДТУ, 2020. С.171-173. 

Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І., Карпук І.В. Формування 

еногастрономічних туристичних маршрутів на базі географічних зазначень.  

«Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та  гостинності у 

конкурентному середовищі»: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний 

університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. С.108-110. 

Матвійчук Л.Ю., Сидорук С.В., Лепкий М.І., Сурова Н.М. Реалізація 

науково-практичних аспектів підвищення безпеки туризму в 

Чорнобильській зоні. Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука 

практика: матеріали XVIII Міжнародної науково-методичної конференції, 

23-24 квітня 2020 року [Електронне видання]. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 

2020. С.127-130. 

Тищук І.В., Поліщук Л.М. Ресторанне господарство в Україні: 

особливості та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної науково-



практичної конференції «Індустрія туризму та гостинності: досвід, 

проблеми, перспективи». Суми, 2020. С. 110–115. 

Тищук І.В., Поліщук Л.М. Туристично-рекреаційний потенціал 

Волинського регіону. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 

освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІI міжнародної науково-практичної 

конференції MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р.: у 5 ч. Ч. IІІ. / за ред. 

проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. С.298. 

Поліщук Л.М., Тищук І.В.,  Сучасний стан розвитку готельного 

господарства Волинського регіону. Інформаційні технології: наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІI міжнародної науково-

практичної конференції MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р.: у 5 ч. Ч. IІІ. 

/ за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. С.242. 

Сидорук С.В. Організація туристично-рекреаційних подорожей для 

інклюзивних туристів/ Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі», 19 - 

20 травня 2020 р. К.: НУХТ, 2020 р. С.92-94.  

Сидорук С.В.  Вплив карантину на організаційні комунікації //Теорія та 

практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (13 травня 

2020 р.) / Відп. ред. проф. Л. Черчик. Луцьк, 2020. – С.419-420.  

Дащук Ю.Є. Використання технологій навігації та геолокації для 

популяризації туристичних дестинацій. Сучасні тенденції розвитку 

індустрії гостинності: Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Львів, 26-27 листопада 2020 р.). Львів: Львівський 

державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 2020. С. 

222–224. 

Дащук Ю.Є. Інноваційні засоби моніторингу туристичного руху. Туризм у 

ХХІ столітті: виклики та реагування. Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (Київ, 27.11.2020р.). Київ: КНУ імені Тараса 

Шевченка, 2020. С.147-149. 

2.9.2 

- в зарубіжних наукових виданнях 

Tkachenko N., Baranovsky A., Polinkevych O., Chyzh N., Bogatyrova K. and 

Zelenitsa I. Impact Factors Influencing Budgetary Savings in Public 

Procurements in Ukraine. 36th IBIMA Conference: 45 November, 2020, 

Granada, Spain. Рр. 245-249.  

Сидорук С.В., Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І. Смарт-організація 

туристичної діяльності спроможної громади (на прикладі Боратинської 

ОТГ) // The VI th International scientific and practical conference «About the 

problems of science and practice, tasks and ways to solve them» (DOI - 

10.46299/ISG.2020.II.VI) (October 26-30, 2020). Milan, Italy 2020. Р.579-583. 

Тищук І.В., Поліщук Л.М. Основні тенденції розвитку ресторанного 

бізнесу в Україні. ІV International Scientific-practical Conference Integration of 

Business Structures: Strategies and Technologies: Conference Proceedings, 

February 21th, 2020. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. 128 pages. С.71-76. 
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3. 
Кількість цитувань у виданнях, які входять у міжнародні науково-метричні 

бази даних:  
 

 - з них цитувань на публікації молодих вчених  

3.1 

- Scopus 

Полінкевич О.М. Scopus = 3 

Поліщук Л.М. Scopus = 2 

 

 - з них цитувань на публікації молодих вчених  

3.2 
- Web of Science  

Полінкевич О.М. Web of Science =1 
 



Сидорук С.В. Web of Science =2 

 
- з них цитувань на публікації молодих вчених 

Сидорук С.В. Web of Science =2 
 

3.3 для соціо-гуманітарних наук Copernicus   

 - з них цитувань на публікації молодих вчених  

3.4  

У інших науково-метричних базах даних – Google Scholar – бібліографічні 

посилання: 

Полінкевич О.М. – 10 (h-індекс – 10) 

Громик О.М. – 16 (h-індекс – 2) 

Дащук Ю.Є. – 29 (h-індекс – 2) 

Лепкий М.І. – 23 (h-індекс – 3) 

Поліщук Л.М. – 20 (h-індекс – 3) 

Сидорук С.В. – 24 (h-індекс – 3) 

Тищук І.В. – 30 (h-індекс – 3) 

 

4. Інтелектуальна власність   

4.1 Охоронні документи на винаходи (перелік) (власник Луцький НТУ)  

4.2 Охоронні документи на корисні моделі (перелік) (власник Луцький НТУ)  

4.3 Свідоцтва авторського права на твір (перелік) (власник Луцький НТУ)  

4.4 Перелік поданих заявок на видачу охоронних документів   

4.5.  Список винахідників  

5. Науково-технічні заходи: конференції, семінари, круглі столи, тощо  од. 

5.1 

Перелік наукових конференцій /семінарів/ круглих столів на базі 

університету (Міжнародних/ всеукраїнських / регіональних) вказати 

кафедри-співорганізатори, дату проведення, к-сть учасників, в.т.ч. 

іногородніх:… 

Круглий інтернет-стіл «Проблеми та перспективи розвитку туризму та 

індустрії гостинності в Україні та світі» (13 травня 2020 року), 10 чол. 

1 

5.2 

Перелік конференцій (на базі іншого ЗВО), в яких Луцький НТУ був 

співорганізатором (міжнародних / всеукраїнських) 

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-

ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (19–20 

березня 2020 року) кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 

Черкаського державного технологічного університету 

1 

5.3 

Перелік міжнародних науково-технічних заходів (на базі інших ЗВО), в 

яких працівники взяли участь ……. 

Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової 

економіки. Міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.). Луцьк: СНУ ім. 

Лесі Українки. 

Теорія та практика менеджменту. Міжнар. наук.- практ. конф. (13 травня 

2020 р.). Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки. 

Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів 

інтелектуальної власності. II Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція (10 квітня 2020 р.). Дніпро. 

Європейська проектна культура в Україні: стан, проблеми, перспективи. 

Міжнародна науково-практична конференція (Запоріжжя, 29-30 травня 

2020 р.). Запоріжжя. 

I International scientific-practical conference «Economic and business 

administration development:scientific currencies and solutions». Kiev, 2020, 

National Aviation University. 

Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: 

технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (м. Тернопіль, 

12 травня 2020 р.).   

20 
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Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика. 

XXV Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 трав. 2020 р.) Луцьк. 

Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і 

оподаткування в умовах євроінтеграції. II Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференції (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). Ужгород. 

Механізми забезпечення сталого розвитку економіки : проблеми, 

перспективи, міжнародний досвід. І Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квітня 

2020 р. Харківський держ. ун-т харч, та торг., Xарків. 

Стратегії, моделі та технології управління економічними системами. VІІ 

Міжнародна науково-практична конференція (8-9 жовтня 2020 р., м. 

Хмельницький). Хмельницький: ХНУ. 

Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального 

суспільства. Міжнар. наук.-практ. конф. (27 жовт. 2020 р.). Луцьк: ВНУ ім. 

Лесі Українки. 

Proceeding of the XVIII international scientific seminar. Kyiv: NAM. 

Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті 

євроінтеграційного поступу. Міжнар. наук.–практ. конф. (Луцьк, 21–

22 трав. 2020 р.). Луцьк : ЛІРоЛ Ун-ту “Україна”. 

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-

ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 19–20 

березня 2020 року, м. Черкаси, Черкас. держ. технол. ун-т.  

Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та  гостинності у 

конкурентному середовищі. Міжнародна науково-практична конференція, 

м. Харків. Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова, 2020.  

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Індустрія туризму та 

гостинності: досвід, проблеми, перспективи». Суми, 2020.  

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. 

ХXVІІI міжнародна науково-практична конференція MicroCAD-2020, 28-30 

жовтня 2020 р. Харків: НТУ «ХПІ». 

Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності. Міжнародна науково-

практична конференція (м. Львів, 26-27 листопада 2020 р.). Львів: 

Львівський державний університет фізичної культури 

імені Івана Боберського, 2020.  

Туризм у ХХІ столітті: виклики та реагування. Міжнародна науково-

практична конференція (Київ, 27.11.2020р.). Київ: КНУ імені Тараса 

Шевченка, 2020.  

Всеукраїнський  молодіжний конкурс інноваційних проєктів  з розвитку 

туризму на сільських територіях (8 грудня 2020 року)  

Міжнародна науково-освітня олімпіада з туризму (12 грудня 2020 р.)  

 - з них молодими вченими:…  

5.4 

Кількість працівників, які взяли участь у міжнародних науково-технічних 

заходах 

Лепкий М.І. Міжнародна науково-освітня олімпіада з туризму (12 грудня 

2020 р.). Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 

Сидорук С.В. Міжнародна науково-освітня олімпіада з туризму (12 грудня 

2020 р.) Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 

Дащук Ю.Є. Участь в «Українсько-Польському Культурному Форумі 

«Культурна спадщина - джерело енергії для творчості та інновацій» у 

рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-

Україна 2014-2020, проект «2 замки: спільна історія, спільне просування, 

стимул для зміцнення співпраці, туристичних потоків та економічного 
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зростання», м. Жовква, Львівська область, 18.10.2020 р. 

Дащук Ю.Є. Участь у міжнародному заході «Туристичний міксер» в 

рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-

Україна 2014-2020, проект «4 Пори Року – транскордонні туристичні 

маршрути», м. Луцьк, 28.12.2020 р. 

5.5 
Кількість виступів на міжнародних наукових семінарах та конференціях за 

межами України 
….. 

6 Опис науково-дослідної роботи студентів  

 (опис найважливіших досягнень)  

6.1 
Чисельність студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР (науково-

дослідних, дослідно-конструкторських роботах)  
осіб 

6.1.1 - з оплатою із загального фонду бюджету, ПІБ (повністю), гр..: …..  

6.1.2 з оплатою із спеціального фонду бюджету, ПІБ (повністю), гр..: …..  

 - без оплати  

6.2 

Чисельність студентів, які брали участь в Всеукраїнській студентській 

олімпіаді: 1 тур / 2 тур 

Сьомак В.В. ГРС-32 II Тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Львівський інститут 

економіки і туризму (науковий керівник Сидорук С.В.) 

Чесак А.Ф. ГРС-32 II Тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Львівський інститут 

економіки і туризму (науковий керівник Сидорук С.В.) 
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6.3 
Студенти, які одержали перемогу (1-3 місця) за результатами 2 туру 

Всеукраїнської студентської олімпіади, ПІБ, гр 
 

6.4 
Студенти, які одержали перемогу на міжнародних олімпіадах (повна 

інформація, подати підтвердження) 
 

6.5 
Чисельність студентів учасників Всеукраїнських  та міжнародних конкурсів 

студентських НДР, ПІБ, група, назва конкурсу: ……. 
 

6.6 
Кількість робіт, які було направлено для участі у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 
3 

6.7 

Студенти – учасники підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів 

студентських наукових робіт, ПІБ, гр.: ……. 

Сьомак В.В., ГРС-32 Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» - Одеська національна 

академія харчових технологій (науковий керівник Матвійчук Л.Ю.) 

Кардаш О.М., ТР-41 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Туризм» - Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця (науковий керівник Сидорук С.В.) 

Хлуд О.С., Гордійчук О.О., ТР-31 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Туризм» - Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця (науковий керівник 

Лепкий М.І.) 
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6.8 

Студенти, які одержали перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт (1-3 місця), ПІБ, гр.: (наказ МОНУ № 1457 від 

24.11.2020 р . «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році») 

Кардаш О.М. ТР-41 ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Туризм» - Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) 

(науковий керівник Сидорук С.В.) 

 

1 

6.9 
Студенти, які одержали перемогу у міжнародних конкурсах НДР  

 (повна інформація, подати підтвердження) 
 



6.10 
Студенти, які отримали нагороди у інших конкурсах наукових робіт 

(всеукраїнських, регіональних): подати підтвердження) 
 

6.11 
Участь студентів у міжнародних та всеукраїнських конференціях молодих 

учених та студентів (в межах України):…………….. 
 

 за кордоном  

6.12 

Кількість опублікованих статей за участю студентів / самостійно, кількість 

опублікованих тез доповідей за участю студентів / самостійно, од. 

Полінкевич О.М., Сарахман І.В. Технології управління інноваційним 

потенціалом підприємства. Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, 

технології : матеріали XXI Всеукр. щоріч. студент, наук.-практ. конф. за 

міжнарод. участю. 23 квіт. 2020 р.  Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020.  642 с. С. 

94–96. 

Громик О.М., Гулько В.В. Аналіз використання природних ресурсів 

Волинської області. Тези ІV факультетської студентської наукової 

конференції «Сучасні аспекти ресурсозбереження» (Факультет екології, 

туризму та електроінженерії). Луцьк, 2020. С.44-48. 

Лепкий М.І., Хлуд О.С., Гордійчук О.О. Особливості розробки довідника 

туристичних ресурсів. Тези ІV факультетської студентської наукової 

конференції «Сучасні аспекти ресурсозбереження» (Факультет екології, 

туризму та електроінженерії). Луцьк, 2020. С.52-54. 

Матвійчук Л.Ю., Яблончук А, Пясецький В., Омельчук Я. Аналіз 

розвитку туризму Волинської області. Тези ІV факультетської студентської 

наукової конференції «Сучасні аспекти ресурсозбереження» (Факультет 

екології, туризму та електроінженерії). Луцьк, 2020. С.54-56. 

Поліщук Л.М., Савонік М.С. Специфіка спортивно-оздоровчого туризму. 

Тези ІV факультетської студентської наукової конференції «Сучасні 

аспекти ресурсозбереження» (Факультет екології, туризму та 

електроінженерії). Луцьк, 2020. С.56-58. 

Поліщук Л.М., Дячук Д.О. Особливості лікувально–оздоровчого туризму 

Європи. Тези ІV факультетської студентської наукової конференції 

«Сучасні аспекти ресурсозбереження» (Факультет екології, туризму та 

електроінженерії). Луцьк, 2020. С.58-60. 

Сидорук С.В., Чайка А.Р. Смарт-підхід до управління туристичною 

діяльністю громади. Тези ІV факультетської студентської наукової 

конференції «Сучасні аспекти ресурсозбереження» (Факультет екології, 

туризму та електроінженерії). Луцьк, 2020. С.60-62. 

Тищук І.В., Плахтій А.П. Подієвий туризм: сутність та класифікація. Тези 

ІV факультетської студентської наукової конференції «Сучасні аспекти 

ресурсозбереження» (Факультет екології, туризму та електроінженерії). 

Луцьк, 2020. С.62-64. 

Турський І.В., Черен Д.О. Міжнародний туризм: сутність та визначення. 

Тези ІV факультетської студентської наукової конференції «Сучасні 

аспекти ресурсозбереження» (Факультет екології, туризму та 

електроінженерії). Луцьк, 2020. С.65-67. 

Шевчук Т., Громик О.М. Динаміка розвитку готельного господарства 

Волинської області. Бізнес і туризм: інновації та практичний досвід: зб. 

матеріалів ІIІ Міжнар. наук.-практ. студ. конф. (м. Луцьк, 10 квітня 2020 р.) 

/ уклад. Р.С. Лозинський, Ю.В. Ворковенко. Луцьк: Вежа-Друк. 2020. 

С. 169–173. 

10 / 1,5 

6.13 

Назви діючих студентських наукових гуртків / у них студентів: 

Науковий гурток – «Туризм і гостинність – як тренд життя сучасної 

молоді» 

1/10 



7 Науково-дослідні роботи та гранти  

7.1 Назви науково-дослідних лабораторій, ПІБ керівників; 

 опис проведеної роботи, 

 кількість залучених до досліджень у НДЛ студентів, аспірантів:…. 

 

7.2 Загальна площа науково-дослідної лабораторії  кв. м 

7.3 Назва держбюджетної науково-дослідної роботи /керівник: ….  

7.4 
Працівники, задіяні в держбюджетній науково-дослідній роботі з оплатою, 

ПІБ:…. 
осіб 

7.5 

Назва науково-дослідної роботи за договором (платні послуги) у сфері 

наукової та науково-технічної діяльності, керівник, обсяг фінансування у 

звітному році: …. 

Госпдоговірна науково-дослідна розробка «Розробка програми курсів 

«Менеджер з туризму». науковий керівник: к.г.н., доцент. Громик О.М., 

виконавці: Поліщук Л.М., Тищук І.В., термін виконання: 11.06.2020 – 

31.07.2020 рр. (Договір № 06-06-/20 від 11.06.2020 р. на 2000 грн. з «ФОП 

Каліс Ірина Борисівна (ТА «BARBADOS»). 

Поліщук О.М., Громик О.М., Тищук І.В., Турський І.В. Виконавець 

науково-дослідної роботи «Дослідження природно-рекреаційного 

потенціалу і оцінка туристичних ресурсів Західного регіону (№д/р 

0119U002381) 

Матвійчук Л.Ю., Полінкевич О.М., Лепкий М.І., Сидорук С.В., Дащук 

Ю.В., Шейко Ю.О. Виконавець науково-дослідної роботи «Дослідження 

туристично-ресурсного потенціалу Західного Полісся» (№д/р 0120U105661) 

 

 Вирішені регіональні проблеми: (науковий результат)  

7.6 
Наявність міжнародних грантів з фінансуванням /без фінансування 

(описати науковий результат):…. 
од. 

8. Кількість існуючих на базі Луцького НТУ у звітному році наукових та 

науково-технічних інфраструктур, (описати) усього, 

 в тому числі: 

 

 - бізнес-інкубатори  

 - технопарки  

 - наукові парки  

 - навчально-наукові виробничі комплекси  

 - інше (із зазначенням позицій)  

 

Таблиця 3 

Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редколегією до друку у 2020 

році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор : 

 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, 

де опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання сторінки 

роботи 

Статті 

1 Ільїн Л.В.,  

Громик О.М.,  

Ільїна О.В.,  

Зінчук М.І. 

Радіоекологічний 

аналіз зони 

забруднення 

Волинської області 

України 

Державне 

підприємство 

«Державний 

науково-

технічний центр 

з ядерної та 

радіаційної 

безпеки» (ДНТЦ 

№ 1 (85). 2020. 

С. 72–79.  



ЯРБ) 

2 Oksana Hromyk, 

Leonid Ilyin,  

Igor Grygus,  

Serhii Korotun,  

Olga Ilyina 

Radiation monitoring of 

agricultural soils of 

Volyn region of 

Ukraine 

National Institute 

of Public Health - 

National Institute 

of Hygiene, 

Warsaw, Poland 

 

№ 71 (4). 2020. 

рр. 377-383 

Статті, підготовлені до друку 

1     

2     

 

10. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась 

спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних 

галузевих академій наук: (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича 

діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, 

результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів 

колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання).….. 

11. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

(надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва: 

характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного 

співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку): 

Таблиця 4 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами 

(окремо по кожній країні) викласти за формою: 

Країна 

партнер (за 

алфавітом) 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати 

та публікації 

Білорусія, 

Польща 

Луцький 

НТУ 

Stimulation of 

gastronomic 

tourism in Poland 

Croos-boder 

cooperation 

ProgrammePoland-

Berarus-

Ukraine2014-2020 

(Sydoruk S.  

Matviychuk L. ) 

 

PBU.415.114.2020.1.ES. 

Португалія 

(Браганса) 

Луцький 

НТУ 

Erasmus + KA1 

program is 

individual 

academic credit 

mobility Instituto 

Politécnico de 

Bragança 

Угода про 

співпрацю 

(Sydoruk S.) 

 

США Луцький 

НТУ 

Education USA 

«Академія 

лідерства з 
інтернаціоналізації» 

Подача заявки 

щодо участі у  

проекті під 

назвою  

«Перспективи 

розвитку 

інклюзивного 

 

https://eurohealthnet.eu/member/national-institute-public-health-national-institute-hygiene
https://eurohealthnet.eu/member/national-institute-public-health-national-institute-hygiene
https://eurohealthnet.eu/member/national-institute-public-health-national-institute-hygiene
https://eurohealthnet.eu/member/national-institute-public-health-national-institute-hygiene
https://eurohealthnet.eu/member/national-institute-public-health-national-institute-hygiene
https://eurohealthnet.eu/member/national-institute-public-health-national-institute-hygiene


туризму в 

Україні» 

(Сидорук С.В., 

Лепкий М.І. 

Матвійчук Л.Ю.) 

 

12. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями та спрямовані на підвищення 

рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб. 

13. Інформація за 2020 рік про науково-дослідні роботи (індивідуальні чи 

комплексні), що виконувались на кафедрах в межах робочого часу (крім робіт, які 

фінансувались з державного бюджету або спец. фонду). Опис однієї науково-дослідної 

роботи 2-4 сторінки: 

13.1. Назва роботи, науковий керівник, виконавці, терміни виконання, номер д/р. 

Наукові результати, їх актуальність та значимість, опис науково-технічної продукції: 

Госпдоговірна науково-дослідна розробка «Розробка програми курсів «Менеджер з 

туризму». науковий керівник: к.г.н., доцент. Громик О.М., виконавці: Поліщук Л.М., 

Тищук І.В., термін виконання: 11.06.2020 – 31.07.2020 рр. (Договір № 06-06-/20 від 

11.06.2020 р. з «ФОП Каліс Ірина Борисівна (ТА «BARBADOS» - 2000 грн.). 

Наукові результати, їх актуальність та значимість, опис науково-технічної продукції: 

мета -   підготовка кваліфікованих кадрів туристичної сфери.   
Ринкові умови, що склалися на рубежі кінця XX – початку XXI ст., зламали всю 

налагоджену протягом декількох десятиліть систему освіти і, отже, подальшого 

працевлаштування випускників освітніх установ, а також внесли корективи в зміст освіти, 

призвели до появи нових професій і спеціальностей, орієнтуючись на фахівців сфери послуг, 

у тому числі й туристичні послуги, пред’являючи нові вимоги до професійних якостей 

випускників. Згідно з цим, аналізуючи зовнішнє середовище системи освіти, необхідно 

враховувати затребуваність фахівців того чи іншого рівня. Прогнозування попиту фахівців 

різних рівнів підготовки будується в галузевому розрізі, орієнтованому на врахуванні потреб 

ринку праці у місті Луцьку, з конкретних спеціальностей.  
Туризм – один з найбільш динамічно розвинених і перспективних напрямків у сфері 

послуг, який може стати локомотивом соціально-економічного розвитку м. Луцька. Тому 

зараз туристичній індустрії потрібні професійно підготовлені кадри. Але дефіцит 

кваліфікованих кадрів сьогодні спостерігається практично у всіх сферах виробництва товарів 

і послуг, у тому числі і у сфері туризму.  
Проблема підготовки кваліфікованих кадрів для галузі стоїть гостро. У туристичному 

бізнесі, як будь-якому іншому, потрібні професійні кадри різного рівня – від секретаря до 

керівника. Оскільки туристична діяльність тісно пов’язана з роботою з людьми, дуже 

важливо, щоб усі співробітники складали єдине ціле, одну команду, були дружелюбно 

налаштовані по відношенню до клієнта, могли замінити один одного. Основними фігурами є 

менеджери туристичної сфери, які повинні вміти складати різноманітні групові та 

індивідуальні тури, чітко відстежуючи пропозиції і попит. Крім того, потрібно бути дуже 

терплячими та хорошими психологами, щоб знайти підхід до кожного і кожного 

задовольнити. Менеджери напрямів і турів, як правило, спеціалізуються тільки на певних 

країнах або видах турів. Робота в службі бронювання вимагає чіткості, швидкості реакції, 

комунікабельності й, звичайно, відмінного знання справи. У невеликих турфірмах 

менеджери, як правило, зайняті всім – і турами, і бронюванням, і оформленням віз і 

страховок. У великих компаніях кожним і напрямків займається окремий менеджер або 

група менеджерів. Без спеціальної підготовки дуже важко розбиратися у всіх аспектах 

туристичної індустрії.  

Сьогодні в місті Луцьку працює велика кількість турфірм. Кількість їх змінюється – 

пропорційно попиту на подібні послуги. В сезон майже в кожній турагенції є відкритими 

вакансії менеджерів. На сьогоднішній день через високу конкуренцію керівники відбирають 



співробітників більш ретельно. Тому зростає потреба у вищій освіті. Однак в туріндустрії 

частка тих, хто не має спеціальної освіти, все ще є, а тому є потреба в професійних кадрах. 

Суміщення теорії і практики – основна мета навчання туризму.  
В даний час професія менеджера з туризму досить затребувана на ринку, але, на жаль, 

не будь-яка людина може бути менеджером, а тільки володіє певним набором особистих і 

професійних якостей.  

 На сьогодні день цілком очевидно, що попит на отримання професій туристичної 

галузі постійно зростає. Організований маркетинг попиту на ринку праці дозволяє освітнім 

установам оперативно реагувати і вносити відповідні зміни до змісту професійної 

підготовки. Відомо, що вторинними споживачами послуг університетів є роботодавці, 

надають роботу їх випускникам. На своєму робочому місці випускник застосовує отримані 

ним знання, вміння, компетенції, реалізує себе як фахівець (майстер своєї справи). 

Організації, що приймають на роботу випускників університетів, висувають і певні вимоги 

до якості їхньої підготовки. Це знаходить відображення в конкретних заявках із зазначенням 

кваліфікаційних вимог до майбутніх працівників, а також у тому, що керівники підприємств, 

представники роботодавців беруть участь у підсумковій атестації випускників. Роботодавці 

через деякий проміжок часу мають можливість об’єктивно оцінити якість випускників за 

їхнім умінням кваліфіковано виконувати свої професійні обов’язки, за їхнім професійним 

зростанням. 

 Отже, основною в туристичній індустрії є робота менеджера, насамперед, це – 

величезна відповідальність, бо всі проблеми з клієнтами в процесі оформлення документів, 

віз, бронювання готелю, самого туру або авіаквитків доводиться вирішувати саме 

менеджеру.  

 Серед основних результатів дослідження: здійснено аналіз підготовки фахівців 

туристичного супроводу за існуючими туристичними маршрутами; розроблено комплексну 

програму підготовки туристичних менеджерів. 

 

Науково-дослідна робота «Дослідження природно-рекреаційного потенціалу і оцінка 

туристичних ресурсів Західного регіону», к.е.н., доц. Колісник Б.І. виконавці: Поліщук Л.М., 

Громик О.М.. Терміни виконання – 01.01.2019 – 31.12.2024 рр. Номер д/р 0119U002381. 

Наукові результати, їх актуальність та значимість, опис науково-технічної продукції: 

з метою  комплексного вивчення природно-рекреаційного потенціалу Західного 

регіону, розробки раціонального використання рекреаційних ресурсів необхідна оцінка  

сучасного стану рекреаційних ресурсів Волинської області як важливої складової для 

розвитку туристичної галузі. 

Дослідження туристично-рекреаційних ресурсів Західного регіону займає важливе 

місце в розвитку такого стратегічного важливого напрямку економічної діяльності, як туризм 

і рекреація. Використання в рекреації водних ресурсів потребує визначення критеріїв їхньої 

придатності і розробки науково обгрунтованих заходів ведення безпечної для здоров’я 

людини рекреаційної діяльності. 

В організації відпочинку особлива роль належить водним рекреаційно-туристичним  

ресурсам.  Можливість займатися різноманітними видами спорту, мікрокліматичний 

комфорт, естетична дія берегових мальовничих ландшафтів, зміна вражень – все це, діючи в 

комплексі, сприяє тому, що водойми займають важливе місце в розвитку туризму та 

рекреації. Різноманітність водних видів відпочинку вимагає диференційованого підходу до 

вирішення питань рекреаційного водовикористання як для різноманітних водних об’єктів 

(річка, озеро, водосховище) так і в межах кожного досить великого водного об’єкта. 

Відомо, що в Україні понад 30  тис. водойм уповільненого водообміну (озер, 

водосховищ, ставків). Комплексним дослідженням із них були охоплені лише водосховища. 

При такому стані дослідження водойм є їх необхідним етапом, оскільки постає гостра 

проблема в характеристиці малодосліджених і недосліджених водойм. 



Волинська область  за наявності природних ресурсів, які зазнали відносно невеликого 

антропогенного впливу і добре зберегли рекреаційну здатність, область належить до 

перспективних регіонів України для розвитку туристичної та рекреаційної діяльності. Вона  

має   сприятливі   природні   умови   та   багата  на природні рекреаційні ресурси. 

Кліматичні особливості сприяють  розвитку  туризму,  що дає підстави для створення 

водних туристичних маршрутів на дослідженій території. Достатня кількість опадів 

вплинула на розвиток густої річкової та озерної мереж, водно-болотних угідь, формування 

лісової рослинності. Водні об’єкти стали природною базою для формування національних 

природних парків і природного заповідника, які є особливо цікавими для туристів у 

пізнавальному аспекті.  Територія Волинської  області  характеризується  густою  гідро  мережею 

і є однією з найбагатших в Україні за запасами водних ресурсів. Велика кількість річок, озер 

та болотних угідь створили цілком сприятливі умови для формування водних туристичних 

маршрутів. 

Важливе місце у формуванні рекреаційно-туристичної діяльності займають озера. У 

Волинській області основна маса туристично-рекреаційних центрів сформована на базі 

озерно-річкових систем. Більшість озер характеризується унікальною естетичною 

привабливістю і рекреаційною цінністю, оригінальністю та лікувально-оздоровчою 

значимістю і є потенційними об’єктами для організації різних видів і форм рекреаційної 

діяльності.  

Волинська область має найбільшу кількість озер (268), загальною площею 14398 га, 

більшість з них карстового походження, зокрема групи Шацьких, Згоранських, 

Кримнівських озер, а також озер заплавного типу (долина р. Прип’ять). В межах області 

можна виділити три великі озерні райони: 1 – басейні Західного Бугу, 2 – межиріччя 

Західного Бугу і Прип’яті, 3 – басейні Прип’яті. Найбільші озера: Світязь (площа 2621 га, 

глибина 80 м), Пулемецьке (площа 1569 га, глибина 16 м), Турське (площа 1225 га, глибина 

2,6 м). Шацькі озера – група озер у північно-західній частині Волинського Полісся у басейні 

Західного Бугу на території Шацького національного природного парку.  Територія, на якій 

знаходяться озера, називається Шацьким поозер’ям, що являє собою зандрову рівнину з 

поширенням озерних карстових улоговин, які утворилися у крейдових відкладах. Тут 

розміщено 23 озера, загальна площа плеса яких сягає 63 км2.  

В озерному басейні річки Прип’ять насамперед слід виділити саму заплаву річки, де є 

дуже багато озер, утворених повеневими та паводковими водами. У межах області в заплавні 

річки Прип’ять налічується понад 20 озер площею близько 10 га. Найбільшим озером є 

Люб’язь, через яке протікає Прип’ять поблизу с. Люб’язь (площа 4,3км2). Озера глибоке 

(7 м),  живиться водою Прип’ять, гідрологічний режим його залежить від цієї ріки. 

Крім того, в заплаві Прип’ять виділяють озера Біле і Волянське, через які 

постачається вода в Дніпровсько-Бузький канал з річки Прип’ять.  Озеро Біле глибоководне 

– максимальна глибина досягає 13,5 м. 

У басейнах приток Прип’яті є також багато озер різноманітного походження, 

наприклад у басейні Вижівки їх – 16. Серед них особливо цікаве карстове озеро Сомин 

(поблизу с. Сомин), яке серед озер України займає третє місце по глибині. Максимальна 

глибина його – 56,9 м. Озеро живиться переважно підземними водами. Має постійну низьку 

температуру води і не заростає . 

Майже всі водойми є місцями масового відпочинку, об’єктами самодіяльного та 

організованого туризму, використовуються для господарського і побутового 

водопостачання, розведення водоплавної птиці, для вилову риби та добування сапропелю, як 

водоприймачі меліоративних систем 

Отже, для розвитку певних видів рекреаційної діяльності важливий певний набір 

морфометричних характеристик водойм і, безумовно, естетична цінність узбереж. 

Провідне місце у процесі вивчення озер, як об’єктів оздоровчо- туристичної 

діяльності займає оцінка рекреаційної придатності акваторії, яка ґрунтується на 

диференційованому підході, при якому придатність озера для використання у певних видах 



відпочинку оцінюється за певним набором показників та їх граничних значень, що 

забезпечують безпеку відпочинку на воді, а також збереження водойм  в умовах 

антропогенного впливу. 

Більшість водойм Волинської області характеризуються унікальною естетичною 

привабливістю і рекреаційною цінністю, оригінальністю і лікувально-оздоровчою 

значимістю і є потенційними об'єктами для організації різних видів і форм рекреаційної 

діяльності. 

Цікавість до тої чи іншої території, як потенційного об’єкта рекреаційної діяльності 

пов’язана з потребою оцінювання рекреаційних ресурсів. Для Волинської області озера і їх 

узбережжя є основними об’єктами рекреаційної діяльності. Переважна більшість озер 

регіону мають всі передумови для створення на їх базі рекреаційних центрів місцевого, 

загальнодержавного та міждержавного значення. 

Результати дослідження впроваджені у навчальний процес у таких дисциплінах, як 

рекреалогія, туристична краєзнавча діяльність, туристичне краєзнавство, організація 

екскурсійної діяльності та ін.  

Найбільш важливі результати дослідження опубліковані у наукових виданнях та 

монографіях. 

 

Науково-дослідна робота «Дослідження туристично-ресурсного потенціалу Західного 

Полісся», науковий керівник – д.е.н., проф. Матвійчук Л.Ю., виконавці – д.е.н., проф. 

Полінкевич О.М., к.г.н., доц. Лепкий М.І., к.е.н., доц. Сидорук С.В., к.е.н., в.о.доц. Дащук 

Ю.В., к.е.н., в.о.доц. Шейко Ю.О. Терміни виконання – 01.12.2021 – 31.12.2024 рр. Номер д/р 

0120U105661. 

Розвиток туризму сприяє вирішенню багатьох проблем, пов’язаних з зайнятістю 

населення, створенням додаткових робочих місць, відкриттям підприємств, соціально-

економічним розвитком окремих регіонів. Сучасний нестабільний стан економіки дає всі 

підстави розглядати туристичну сферу як потужний чинник відновлення господарства в 

регіоні, реформування комунальної, транспортної, інформаційної та виробничої 

інфраструктури, удосконалення інвестиційної політики за допомогою ефективного 

державного управління. 

Особливе географічне розташування Полісся значною мірою зумовило й певні 

особливості у харчуванні населення цього регіону. Туризм передбачає ознайомлення, в тому 

числі, з особливостями національних технологій виготовлення місцевих страв, традиціями їх 

споживання та опанування навичок кулінарного мистецтва. Участь у тематичних етно-

національних заходах дозволить вирішити проблему популяризації розвитку регіонів 

шляхом формування спільних туристичних маршрутів та популяризації Західного Полісся 

через створення інтерактивних карт. 

Дані дослідження спрямовані на вирішення таких проблем:  

- збереження і просування спадщини територій Західного Полісся; 

- відродження традицій спадщини, в т.ч. кулінарної, Західного Полісся;  

- інтерпретації нематеріальної культури транскордонної території;  

- подолання диспропорцій розвитку туризму на суміжних територіях;  

- подолання інформаційно-комунікативної роз'єднаності територій Західного Полісся. 

Дані дослідження мають велике як теоретичне так і практичне значення. Вони 

передбачають розробку методичних рекомендацій щодо дослідження туристично-

рекреаційних ресурсів Західного Полісся. Практичне значення одержаних результатів даного 

дослідження полягає у розробці різноманітних туристичних маршрутів та інформаційно-

довідкових туристичних продуктів. 

На сьогоднішній час у Волинській області існує гостра потреба в інформаційному 

забезпеченні при відкритті певного напрямку подорожей, створенні нового продукту або 

внесенні змін в існуючий продукт. У цьому контексті інформація виступає інструментом 

прийняття рішень, наприклад, під час оцінки можливостей території та наявної ресурсної 



бази. До того ж інформативність туристично-ресурсного потенціалу Західного Полісся 

виступає окремим самостійним туристичним продуктом для потенційних туристів та 

рекреантів. Будь-яке наукове чи аматорське дослідження туристично-ресурсного потенціалу 

майбутньої подорожі, передбачає збір інформації - статистичної, літературної, 

картографічної, відомчої та інших видів в бібліотеках, Інтернеті, державних органах 

управління, наукових і господарських установах, у польових дослідженнях. 

До сучасних інформаційних технологій висуваються наступні вимоги: 

- забезпечення реалізації процесів циркуляції і обробки інформації за заданими 

критеріями їх ефективності, вартості і термінів обробки; 

- включення повного набору блоків переробки інформації та інформаційно-

технологічних процесів в їх взаємозв'язку з нормативами їх виконання; 

- включення апаратно-програмних засобів підтримки інформаційно-технологічних 

процесів; 

- визначення організаційної структури, яка має забезпечити планування і нормування 

процесів циркуляції і обробки інформації; 

- включення методів реалізації процесів циркуляції і обробки інформації їх 

документування і контролю; 

- визначення форм програмних і технологічних документів; 

- наявність очевидних переваг порівняно з існуючими технологіями для впровадження 

інформаційних технологій. 

Найбільша результативність даних робіт може бути досягнута за рахунок створення 

програмних туристичних продуктів, які призначені для всебічного задоволення 

інформаційних потреб туристичної галузі з постійним оновленням та поповненням баз 

даних, яка представляє детальну систематизовану сукупність даних з метою надання знань 

про певну територію будь-якій групі користувачів (сектору управління розвитком туризму, 

організаторам і розробникам туристичного продукту, туристам, екскурсантам тощо), 

вивчення компонентів туристичної сфери Західного Полісся, представлення умов і ресурсів 

розвитку пріоритетних видів туризму для прийняття раціональних та коректних рішень. 

Викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи взяли участь у 

міжнародному заході «Туристичний міксер» в рамках Програми транскордонного 

співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, проект «4 Пори Року – транскордонні 

туристичні маршрути» де ними було розроблено програмний продукт «Забута історія сірого 

вовка або той хто стирає береги».  

Даний туристичний маршрут має на меті презентувати забуті факти історичного русла 

річки Стир. Цей об’єкт природної спадщини зазнав суттєвих змін та руйнацій з боку людей, 

внаслідок чого первозданний «шлях» течії до наших днів практично не зберігся. 

Назва екскурсії теж не випадкова, адже з тюркської мови Стир означає «сірий вовк», а 

етимологія назви річки характеризує її бурхливість  «той хто СТИРає береги». 

 

   
Рис.1. Схема маршруту «Забута історія сірого вовка або той хто стирає береги» 



 

Розвиток зазначеного маршруту стимулюватиме зайнятість місцевого населення та 

розвиток економіки території Західного Полісся. Так, шляхом створення нових робочих 

місць для забезпечення туристів сувенірною продукцією, послугами харчування, 

проживання, проведення екскурсій буде здійснюватися активізація розвитку малого 

підприємництва зазначеної території. Така діяльність сприятиме появі місцевих брендів та 

поглибленню привабливості території на національній та міжнародній аренах. 

Результати дослідження впроваджені у навчальний процес у таких дисциплінах, як 

географія туризму, організація туризму, методика розробки турів. Для згаданих дисциплін 

розроблено новий цикл практичних робіт. 

13.2. Рис., фото, висновки, захист дисертацій, публікації, отримані патенти, 

впровадження і т.д.: 

13.3. 13.3.1 Створено науково-технічної продукції (видів виробів), в т. ч.:  

- нової техніки одиниць 

- нових технологій (розробка технічної документації, робочих креслень, 

виготовлення необхідного устаткування, випробування та приймання її в 

установленому порядку. Технологія вважається створеною лише при 

успішному завершенні випробувань та наявності охоронних документів, як 

на створену технологію в цілому , так і на будь-які її елементи) 

 

- нових матеріалів  

- сортів рослин, порід тварин  

- методів, теорій  

- інше (методична документація, нормативно-технічна документація, 

правові документи, програмно-технологічна документація тощо) 
 

13.3.2 Впроваджено науково-технічної продукції у виробництво, в т. ч.: 

- нової техніки одиниць 

- нових технологій   

- нових матеріалів  

- сортів рослин, порід тварин  

- методів, теорій  

- інше  

13.3.3 Впроваджено науково-технічної продукції у навчальний процес, в т. ч.: 

- нової техніки одиниць 

- нових технологій   

- нових матеріалів  

- сортів рослин, порід тварин  

- методів, теорій  

- інше  

14. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень: 

Таблиця 5 

Дані про закупівлю унікальних наукових приладів та обладнання іноземного виробництва: 

№ 

з/п 

Назва приладу (українською 

мовою та мовою оригіналу) і 

його марка, фірма - виробник, 

країна походження 

Обґрунтування потреби 

закупівлі приладу 

(обладнання) в розрізі 

наукової тематики, що 

виконується університетом  

Вартість,  

дол. 

США 

або євро  

Вартість,  

тис. 

гривень 

1 2 3 4 5 

     

15. Виставкова діяльність: 

Таблиця 6 

№ 

п/п 

Участь у 

виставках 
Назва 

виставки у 

Місце 

проведення 

Назва 

представле 

Результат 

участі 

К-сть 

студентів



галузі науки, 

освіти, 

технологій 

виставки ної 

розробки, 

експонату / 

к-сть 

експонатів 

(медалі, 

грамоти, 

дипломи, 

інше) 

які 

прийма 

ли участь 

1. міжнародних Львівський 

міжнародний 
форум 

індустрії 

туризму та 

гостинності, 

в рамках якого 

проходила ХXІ 

Міжнародна 

виставка-

ярмарок 

«ТурЕКСПО-

2020»,  

XІV 

Спеціалізована 

виставка 

«Готельний та 

ресторанний 

бізнес»,  

панельна 

дискусія 

«Мандруй 

Україною 

безпечно. 

Виклики 2020 

та шляхи 

подолання 

проблем», 

семінар Ореста 

Зуба «ОМБІЗ 

Формула - 

Ефективний 

метод 

просування 

онлайн для 

бізнесів та 

інших 

організацій у 

сфері 

гостинності», 

фестиваль 

«ЕКО ФЕРМ», 

V-ий 

Львівський 

Форум 

готелярів і 

рестораторів  

Львів  Участь, 

наукове 

консультува

ння процесу 

організації 

виставки 

сертифікат 

учасника, 

подяка, 

диплом 

(Сидорук 

С.В.) 
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