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Державний реєстраційний номер 0115U000072 

 

ЗВІТ 

за І етап виконання наукової роботи за 2019рік 

про виконання наукової роботи на тему: 

«Теоретичні та практичні аспекти розвитку туристичного 

та готельно-ресторанного бізнесу в Україні» 

 

1. Керівник НДР: завідувач кафедри технологій та організації туризму і готельно-

ресторанної справи, к.е.н., доцент Інна Миколаївна Поворознюк 

2. Номер державної реєстрації НДР: Державний реєстраційний номер 0115U000072 

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу: 2019 р. 

5. Короткий зміст проекту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків) 

Предметом проекту є теоретичні та практичні аспекти розвитку туристичного та 

готельно-ресторанного бізнесу в Україні. 

Об’єктом проекту є підприємства, організації, установи туристичного та готельно-

ресторанного бізнесу. 

Мета проекту: розробка концептуальних положень, досліджень механізму 

регулювання і управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом в Україні. 

Основні завдання: 

– дослідити науково-теоретичні засади розвитку індустрії гостинності України; 

– проаналізувати тенденції розвитку індустрії гостинності України; 

– оцінити сучасний стан та територіальні особливості туристичної 

інфраструктури Черкаської області; 

– визначити перспективи та умови забезпечення ефективності розвитку 

туристичних послуг Черкащини; 

– обґрунтувати положення концепції стратегічного управління сталим розвитком 

туризму та індустрії гостинності на різних рівнях національної економіки;  

6. Результати виконання попереднього (за наявності) етапу (до 10 рядків)  

Професорсько-викладацький склад кафедри технологій та організації туризму і 

готельно-ресторанної справи за 2015-2018 рр. працював над дослідженням наукової теми. У 

руслі виконання теми викладачі кафедри проводили фундаментальні дослідженнями у галузі 

готельно-ресторанної справи та туризму. В результаті роботи було опубліковано: 2 статті у 

журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus; 4 Index Copernicus; 13 статей у 

журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 102 публікації у 

матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових 

фахових видань України; 2 монографії опубліковані за рішенням Вченої ради закладу вищої 

освіти; 14 підручників, навчальних посібники України.  

7. Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків)  

Поворознюк І. М. працювала над розробкою механізму реалізації інноваційної 

стратегії розвитку індустрії гостинності України. Під час дослідження охарактеризовано 

фактори  формування лояльності клієнтів готельного господарства, визначено роль 

соціальних інвестицій у розвитку готельного бізнесу. Удосконалено підхід до розроблення 

стратегії розвитку індустрії гостинності який, на відміну від існуючого, повинен базуватися 

на інструментах репутаційного онлайн-менеджменту. 

Штангеєва Н. І. дослідила модифікований продукт отриманий з пшеничного борошна, 

який сприяє отриманню нового модифікованого продукту з пшеничного борошна та є 

актуальним для відпрацювання удосконалення технології. Використання модифікованих 

зернових продуктів перш за все пов’язане із погіршенням якості продовольчого зерна 
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пшениці, тому для виробництва якісної борошняної харчової продукції необхідно 

доопрацьовувати рецептури та використовувати додаткові інгредієнти. 

Кирилюк І. М. Досліджено сучасні тенденції розвитку туризму в місті Умань, зокрема: 

основні тенденції розвитку сільського зеленого туризму на Уманщині, сучасний стан та 

перспективи розвитку фестивального туризму у місті, актуальні проблеми паломництва хасидів до 

міста, гастрономічний туризм як чинник розвитку туристичної сфери. Обґрунтовано роль 

інновацій та Smart-туризму у розвитку готельно-ресторанного бізнесу, визначено особливості 

реклами в туризмі. 

Акулов М. Г. Досліджено умови формування і розвитку регіонального туристичного 

комплексу, визначена стратегія його розвитку та принципи її реалізації; причини і шляхи 

розвитку рекреаційних зон туристичного призначення, умови формування  та реалізації 

механізму інвестування рекреаційних проектів в Черкаському регіоні 

Литвин О. В. Проаналізувала  основні методи управління та їх вплив на ефективність 

роботи туристичних підприємств, необхідність та особливості рекламної діяльності в роботі 

підприємств туристичного бізнесу. 

Слатвінська Л. А. Проведено дослідження з проблем розвитку екскурсійної діяльності 

як вагомого індикатора розвитку туризму. Досліджуючи наукову проблему розширила та 

систематизувала теоретичні положення щодо системоутворення у сфері екскурсійної 

діяльності, спрямованого на отримання синергетичного ефекту внаслідок синтезу процесів 

інтеграції і диференціації управлінських складових туризму. 

У дослідженнях розглядаються: системний підхід до управління екскурсійною 

діяльністю з орієнтацією на міжнародні стандарти менеджменту враховуючи рівень 

складності внутрішнього і зовнішнього середовища туризму.  

8. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (отриманої продукції) над 

вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних 

характеристик) (до 20 рядків) –   

 

9. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи 

«Теоретичні та практичні аспекти розвитку туристичного 

та готельно-ресторанного бізнесу в Україні» 

№  

з/п  
Показники  

Заплановано 

(відповідно 
до проекту), 

одиниць 

Виконано 

(за 

результатами 

НДР), 

одиниць 

Відсоток 

виконання,  

% 

1.  Публікації виконавців (авторів) за 

тематикою НДР:  

      

1.1.  Статті у журналах, що входять до 

наукометричних баз даних:  

      

- Scopus  1 1 100 

- Web of Science     

- Index Copernicus     

1.2.  Публікації в матеріалах конференцій, що 

входять до наукометричних баз даних Scopus 

та/або Web of Science (або Index Copernicus 

для суспільних та гуманітарних наук)*  

   

1.3.  Статті у журналах, що включені до переліку 

наукових фахових видань України:  

2 2 100 

з них: в журналах з особливим статусом 1 1 100 
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(рекомендовані секціями)**  

1.4.  Публікації у матеріалах конференцій, тезах 

доповідей та виданнях, що не включені до 

переліку наукових фахових видань України 

(крім тих, що увійшли до п. 1.2.)  

32 32 100 

1.5.  Монографії та розділи монографій, 

опубліковані за рішенням Вченої ради 

закладу вищої освіти (наукової установи)  

   

1.6.  Монографії та розділи монографій, 

опубліковані (або підготовлені і подані до 

друку) в іноземних видавництвах  

   

1.7.  Підручники, навчальні посібники України     

1.8.  Словники, довідники     

2.  Підготовка наукових кадрів:     

2.1.  Захищено докторських дисертацій за 

тематикою НДР  

   

2.2.  Захищено кандидатських дисертацій за 

тематикою НДР  

   

3.  Охоронні документи на об’єкти права 

інтелектуальної власності, створені за 

тематикою НДР:  

   

3.1.  Отримано патентів України     

3.2.  Отримано свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір   

2 2 100 

3.3.  Отримано патентів інших держав        

4.  Участь  з  оплатою  у 

виконанні  НДР  (штатних 

одиниць/осіб):  

      

4.1.  Студентів        

4.2.  Молодих учених та аспірантів        

 

* Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описів 

отриманих патентів представляти на Web-сторінках організацій-виконавців наукової 

роботи (науково-технічної розробки)  

** Для секцій, які не визначили перелік журналів з особливим статусом, 

оцінюються журнали категорії «Б» згідно з наказом Міністерства освіти і науки України 

від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових 

видань України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 р. за № 

148/31600.  

1. Перелік виконавців (ПІБ та посада).  

1. Поворознюк Інна Миколаївна - завідувач кафедри, к.е.н., доцент. 

2. Штангеєва Надія Іванівна - д.т.н., професор 

3. Кирилюк Ірина Миколаївна - к.е.н., доцент 

4. Акулов Михайло Григорович -  к.е.н., доцент 

5. Слатвінська Леся Анатоліївна - к.е.н., доцент 

6. Литвин Оксана Вікторівна - викладач. 
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2. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, 

довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; 

теми захищених дисертацій.  

 

 cтатті у опубліковані за кордоном: 

1. Omelyanenko V. A., Martynenko V. V., Slatvinskyi M. A., Povorozniuk I. M., 

Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V. Methodological bases of sectoral innovation priorities 

evaluation within security-based strategies. International Journal of Civil Engineering and 

Technology. 2019. № 10 (02). P. 1217–1226 
URL: http://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJCIET_10_02_118/IJCIET_10_02_118.p

df  

 у наукових виданнях України (категорія Б); 
1. Grygorenko N., Kupchik L.,  Stangeeva N.  Development of a method for obtaining sorbent 

from bagasse of sweet sorghum for neutralization of soil contamination by heavy metal ions.  Technology 

audit ant production reserves. URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/155537/166861  

2. Akulov M. H., Kyryliuk I. M., Lytvyn, O. V. Management strategy for the tourist and recreational 

complex of the region. Економічні горизонти. 2019. № 3(10). C. 11-22.  

 

 у наукових виданнях України (категорія В); 
1. Хомічак Л.М., Штангеєва Н.І., Кузнєцова І.В., Висоцька С.І. Вивчення способу підготовки 

борошна для модифікації. Продовольчі ресурси. 2019. №12. С.161-167. 

 

 в інших виданнях України. 
1. Подзерей Р. В., Литвин О. В. Озеленення міст та створення рекреаційних зон. Наукові 

записки екологічної лабораторії УДПУ. – Вип. 22. – Умань : ВІЗАВІ, 2019. – С. 22–27 

– Тези доповідей: 

 на міжнародних конференціях: 

 в межах України; 

1. Акулов М. Г. Особливості інвестиційної діяльності у сфері. Фінансово-

кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери  : тези доповідей ІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф., 24-25 жовтня 2019 р. Кропивницький. К.: «Ексклюзив-систем», 2019. 

С.10–13. 

2. Акулов М. Г. Парадигма та стрaтeгiя розвитку туризму. Економіка та управління в 

ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку» : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції, 30-31 травня 2019 р., Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С.245–248. 

3. Акулов М. Г. Сучасні напрями вироблення стратегії у туристичному бізнесі. 

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІ Міжнар. наук.-практ. 

конф., 11–12 квіт. 2019 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. С. 116–119. 

4. Кирилюк І. М. Актуальні проблеми паломництва хасидів до міста Умані. Україна у 

світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей Міжнар. наук.-

практ. конф., 20-21 берез. 2019 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. С.150–153. 

5. Кирилюк І. М. Безпека у туризмі як чинник сталого розвитку туризму Освіта і наука у 

сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник матеріалів IІI міжнародної 

науково-практичної конференції, 14 червня 2019 р., Острог. Київ : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 

2019. С. 157–160. 

6. Кирилюк І. М. Гастрономічний туризм як чинник розвитку туристичної сфери. Теорія, 

практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії : збірник матеріалів 

міжнародної науково-практичної конф., 29–30 трав. 2019 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 18–20. 

7. Кирилюк І. М. Сучасні тенденції розвитку туризму в Україні. Економіка та 

управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку» : матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції, 30-31 травня 2019 р., Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С.245–248. 

http://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJCIET_10_02_118/IJCIET_10_02_118.pdf
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJCIET_10_02_118/IJCIET_10_02_118.pdf
http://journals.uran.ua/tarp/article/view/155537/166861
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8. Кирилюк І. М., Литвин О. В. Smart-туризм: новітні технології та виклики сучасності. 

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Київ, 11–12 квітня 2019 р.), Київ, 2019. – С. 116–119. 

9. Литвин О. В. Актуалізація методів управління туристичним підприємством. Економіка 

та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матеріали II Міжнародної науково-

практичної конференції, м. Умань, 30-31 травня 2019 р. Умань, 2019. – С. 254–257 

10. Литвин О. В., Кирилюк І. М Особливості реклами в туризмі.  Журналістика та 

реклама: вектори взаємодії : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19 березня 2019 р. Київ, 

2019.  С. 144–146. 

11. Поворознюк І. М. Конкуренція в готельному бізнесі.  Стратегія розвитку 

України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VІ Міжнар. наук.-

практ. конф., 16 жовтня 2019 року. Київ: Інформаційно-аналітичне агентство, 2019.  С. 440-

442. 

12. Поворознюк І. М. Роль соціальних інвестицій у розвитку готельного бізнесу. 

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 

11–12 квітня 2019 р. Київ: Вид. Центр КНУКіМ, 2019. С.240-243. 

13. Поворознюк І. М. Формування корпоративної культури на підприємствах індустрії 

гостинності. Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матеріали II 

Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 травня 2019 р. Умань:  ВПЦ «Візаві»,  2019.   С.257-260 

14. Слатвінська Л. А. Організація екскурсійних послуг в туризмі. Економіка та 

управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. учасн. II Міжнародної 

науково-практичної конференції, Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 260 – 262. 

15. Слатвінська Л. А. Фактори розвитку інклюзивного туризму в Україні. Гостинність, 

сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : зб. матеріалів доп. учасн. VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. 

Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. С.133 – 137. 

16. Слатвінська Л. А. Синергетичний ефект академічного підприємництва для України. 

Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики: зб. 

матеріалів доп. учасн. Міжнародної науково-практичної конференції. Мукачево, МДУ, 2019. С. 345 – 

347. 

 за кордоном. 

1. Кирилюк И. Н. Использование лесных рекреационных ресурсов в туризме. Лесное 

хозяйство: материалы 83-й науч.-техн. конференции профессорско-преподавательского состава, 

научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), 04-14 февраля 2019 г. Минск : 

БГТУ, 2019. С. 179–181. 

2. Литвин О. В. Современные методы управления туристическим предприятием. 

Социально-экономическое развитие современного общества: проблемы, тенденции и перспективы : 

Сб. научных статей II междунар. заоч. науч.-практ. интернет-конф., посвящ. 60-лет. УО «Гродн. торг. 

колледж» Белкоопсоюза г. Гродно, 04 апреля 2019 Гродно, 2019. – С. 45-48. 

3. Поворознюк І. М., Кравченко Л. В. Клієнтоорієнтований маркетинг на підприємствах 

індустрії гостинності. Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: Papers 

of the 6th International Scientific Conference. April 19, 2019, Stuttgart, Germany. Р.152-156. 

 

 на всеукраїнських конференціях; 

1. Акулов М. Г. Реалізації механізму інвестування рекреаційних проектів в Черкаському 

регіоні. Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-

практичної конференції, 11 жовтня 2019 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – С.110–113. 

2. Акулов М. Г. Умови формування і розвитку регіонального туристичного комплексу. 

Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної 

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

«Візаві», 2019. C. 167–170. 

3. Кирилюк І. М. Основні тенденції розвитку сільського зеленого туризму на Уманщині. 

Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні 

аспекти: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 13-14 грудня 2018 р. Миколаїв : МНАУ, 2018. С. 53–

56. 
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4. Кирилюк І. М. Роль інновацій у розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Стратегічні 

перспективи готельно-ресторанного бізнесу в Україні: досвід, проблеми та інновації : збірник тез 

доповідей І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 14-15 лютого 2019 року 

Житомир Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, 2019. С. 17–19. 

5. Кирилюк І. М. Сучасний стан та перспективи розвитку фестивального туризму у місті 

Умані. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-

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

Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. C. 167–170. 

6. Кирилюк І. М., Чвертко Л. А. Кластеризація туристичної галузі як інструмент 

підвищення ефективності регіональної економіки. Менеджмент ХХІ століття: проблеми і 

перспективи: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 жовтня 2019 р. Умань 

: ВПЦ «Візаві», 2019. – С.110–113. 

7. Литвин О. В. Ефективність менеджменту в туристичній галузі Сучасні проблеми і 

перспективи економічної динаміки: матеріали VІ Всеук. наук.-практ. інтернет-конференції молодих 

учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р., Умань, 2019.  С.175–176. 

8. Литвин О.В. Роль конкуренції в ефективній діяльності підприємств готельного 

господарства. Стратегічні перспективи готельно-ресторанного бізнесу в Україні: досвід, проблеми 

та інновації: тези доповідей І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції. (м. Житомир, 14-15 

лютого 2019 р.). Житомир, 2019. С. 8–11.  

9. Поворознюк І. М. Фактори  формування лояльності клієнтів готельного господарства. 

Менеджмент  ХХІ  століття:  проблеми  і  перспективи:  матеріали ІХ Всеукр.  наук.-практ.  конф.,  

11 жовтня  2019  р.  Умань: ВПЦ «Візаві», 2019.   С.128-129 

10. Слатвінська Л. А. Туристична галузь України: фінансове забезпечення. Сучасні 

проблеми і перспективи економічної динаміки : зб. матеріалів доп. учасн. VI Всеукр. наук.-практ. 

інтернет-конф. молодих учених та студентів Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 176 – 178. 

11. Слатвінська Л. А., Литвин О. В. Актуальні проблеми, тенденції, перспективи розвитку 

екскурсійної діяльності в місті Умань Черкаської області. Менеджмент ХХІ століття : проблеми і 

перспективи: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Умань, 11 

жовтня 2019 р. Умань, 2019. С.133–136. 

12. Чирва О. Г., Поворознюк І. М. Інструменти  репутаційного онлайн-менеджменту в 

готельному бізнесі. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІ Всеукр. 

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

Умань : ВПЦ «Візаві», 2019.  С. 193-195. 

 

Відомості щодо поліпшення патентно-ліцензійну діяльність (із зазначенням 

окремо кожної бази та відповідного трафіка). 
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