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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ
ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ
Звіт про науково-дослідну роботу кафедри (інституту/коледжу) складається
на підставі звітів кожного викладача кафедри (ФОРМА 1) за поточний рік
та результатів діяльності кафедри (інституту/коледжу) у загальноуніверситетських,
всеукраїнських та міжнародних заходах.
УВАГА! Заповнені форми викладачів зберігати в архівах кафедри в
паперовому та електронному вигляді протягом 10 років.
При узагальненні інформації про наукову діяльність кафедри
(інституту/коледжу) унеможливити подвійний підрахунок показників!
1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ
Коротка характеристика наукового колективу, напрями наукових досліджень
кожного викладача та перспективи наукового зростання. Наявність наукових шкіл,
їх наукова спрямованість та результативність (табл.1).
Таблиця 1

Науково-педагогічний склад
2018 р.

Показники

2019 р.

2020 р.

15,5
20,25 21,5 шт.од
шт.од, або шт.од, або 19 чол.
18 чол.
19 чол.
4
4
4
12
13
12
7
10
9

Чисельність науково-педагогічних
працівників, всього:
з них: докторів наук
кандидатів наук
Докторантів
Аспірантів

Участь науковців (входження до складу) у наукових та громадських радах,
комісіях, інших об’єднаннях (надати коротку інформацію щодо їх діяльності).
Мельниченко С.В., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи
1. Заступник голови Наукової експертної ради
2. Член Наукової ради з туризму й курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України
3. Член 2-х спеціалізованих вчених рад Д 26.055.01, К 26.055.04
4. Відповідальний секретар Наукового журналу «Вісник КНТЕУ» з 2012 року і до цього часу.
5. Відповідальний секретар Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки» з
2012 року і до цього часу.
6. Відповідальний секретар Наукового журналу «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право»
з 2012 року і до цього часу.
7. Гарант освітньої програми «Готельний і ресторанний менеджмент» (освітній ступінь
«магістр»)
8. Член журі Всеукраїнського конкурсу стартапів «TourSystemUkrChallenge»
9. Член Вченої ради КНТЕУ
10. Член проектної групи та розробник стандартів вищої освіти КНТЕУ за спеціальностями
«Менеджмент» («Готельний і ресторанний менеджмент», «Лакшері менеджмент») та «Готельноресторанна справа» («Ресторанний бізнес», «Готельний і ресторанний девелопмент»,
«Міжнародний готельний бізнес») - освітній ступінь «магістр» та за спеціальностями
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««Менеджмент» («Готельний і ресторанний менеджмент») та «Готельно-ресторанна справа» освітній ступінь «бакалавр»;
11. Член Методичної ради КНТЕУ;
12. Член Вченої ради факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу
13. Український кулінарний союз (Член Правління)
Бойко М.Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу
1. Голова НМК МОН України галузі знань 24 «Сфера обслуговування»
2. Член редакційної колегії Наукового журналу «Вісник КНТЕУ»
3. Рецензент Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки»
4. Рецензент Наукового журналу «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право»
5.Член спеціалізованої вченої ради К 26.055.04
6. Член Наукової експертної ради КНТЕУ;
7. Експерт НАЗЯВО з акредитації освітніх програм галузі знань 24 «Сфера обслуговування»;
8. Гарант освітньої програми «Міжнародний готельний бізнес» (англ., укр.., освітній ступінь
«магістр»)
9. Голова групи забезпечення спеціальності «Готельно-ресторанна справа»
10. Член вченої ради КНТЕУ;
11. Член вченої ради факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу;
12. Член проектної групи за спеціальністю «Маркетинг» (PhD);
13. Член проектної групи та розробник стандартів вищої освіти КНТЕУ за спеціальностями
«Менеджмент» («Готельний і ресторанний менеджмент», «Лакшері менеджмент») та «Готельноресторанна справа» («Ресторанний бізнес», «Готельний і ресторанний девелопмент»,
«Міжнародний готельний бізнес») - освітній ступінь «магістр» та за спеціальностями
««Менеджмент» («Готельний і ресторанний менеджмент») та «Готельно-ресторанна справа» освітній ступінь «бакалавр»;
14. Член Методичної ради КНТЕУ;
15. Член журі Всеукраїнського конкурсу стартапів «TourSystemUkrChallenge»
16. Український кулінарний союз (Член Правління)
Ведмідь Н.І., д.е.н., професор, декан факультету ресторанно-готельного та туристичного
бізнесу
1. Член редакційної колегії Наукового журналу «Вісник КНТЕУ»
2. Рецензент Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки»
3. Рецензент Наукового журналу «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право»
4. Гарант освітньої програми «Міжнародний готельний бізнес» (освітній ступінь «магістр»)
5. Член журі Всеукраїнського конкурсу стартапів «TourSystemUkrChallenge»
6. Член Наукової експертної ради КНТЕУ;
7.Член вченої ради КНТЕУ;
8. Голова вченої ради факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу;
9. Член Наукової експертної ради КНТЕУ;
10. Член проектної групи та розробник стандартів вищої освіти КНТЕУ за спеціальностями
«Менеджмент» («Готельний і ресторанний менеджмент», «Лакшері менеджмент») та «Готельноресторанна справа» («Ресторанний бізнес», «Готельний і ресторанний девелопмент»,
«Міжнародний готельний бізнес») - освітній ступінь «магістр» та за спеціальностями
««Менеджмент» («Готельний і ресторанний менеджмент») та «Готельно-ресторанна справа» освітній ступінь «бакалавр»;
11. Член Методичної ради КНТЕУ;
12.Український кулінарний союз (Директор)
Босовська М.В. д.е.н., професор, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу
1.Член редакційної колегії Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки»
2. Рецензент Наукового журналу «Вісник КНТЕУ»
3. Рецензент Наукового журналу «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право»
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4. Член Наукової експертної ради КНТЕУ;
5. Член Галузевої експертної ради НАЗЯВО галузі знань 24 «Сфера обслуговування »;
6. Гарант освітньої програми «Лакшері менеджмент» (освітній ступінь «магістр»)
7. Член журі Всеукраїнського конкурсу стартапів «TourSystemUkrChallenge»
8. Член Вченої ради КНТЕУ
9. Член Наукової експертної ради КНТЕУ;
10. Голова Галузевої експертної ради НАЗЯВО галузі знань 24 «Сфера обслуговування » (ГЕР);
11. Експерт НАЗЯВО з акредитації освітніх програм 073 «Менеджмент »; 051 «Економіка»
12. Член експертної групи МОН України для проведення оцінювання ефективності діяльності
закладів вищої освіти в частині провадження наукової діяльності за науковим напрямом
«Суспільні науки» Наказ МОН № 1111 від 07.09.2020;
13. Член вченої ради факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу;
14. Член проектної групи за спеціальністю «Менеджмент» (PhD);
15. Член проектної групи та розробник стандартів вищої освіти КНТЕУ за спеціальностями
«Менеджмент» («Готельний і ресторанний менеджмент», «Лакшері менеджмент») та «Готельноресторанна справа» («Ресторанний бізнес», «Готельний і ресторанний девелопмент»,
«Міжнародний готельний бізнес») - освітній ступінь «магістр» та за спеціальностями
««Менеджмент» («Готельний і ресторанний менеджмент») та «Готельно-ресторанна справа» освітній ступінь «бакалавр»;
16.Український кулінарний союз (Голова ревізійної комісії)
Охріменко А.Г.
1.. Експерт НАЗЯВО з акредитації освітніх програм 241 «Cфера обслуговування»; 073
«Менеджмент»; 051 «Економіка»
2. Член експертної групи МОН України для проведення оцінювання ефективності діяльності
закладів вищої освіти в частині провадження наукової діяльності за науковим напрямом
«Суспільні науки» Наказ МОН № 1111 від 07.09.2020;
3. Гаран ОП за спеціальністю «Менеджмент» («Готельний і ресторанний менеджмент»)(освітній
ступінь бакалавр);
4. Член проектної групи та розробник стандартів вищої освіти КНТЕУ за спеціальностями
«Менеджмент» («Готельний і ресторанний менеджмент», «Лакшері менеджмент») та «Готельноресторанна справа» («Ресторанний бізнес», «Готельний і ресторанний девелопмент»,
«Міжнародний готельний бізнес») - освітній ступінь «магістр» та за спеціальностями
««Менеджмент» («Готельний і ресторанний менеджмент») та «Готельно-ресторанна справа» освітній ступінь «бакалавр»;
5.Член редакційної колегії наукового видання «Університетські наукові записи»
http://unz.univer.km.ua/about/edboard (категорія «В» з юридичних і економічних наук і наук
в області державного управління) - Оrder Міністерства освіти і науки України № 1021 від
07.10.2015, № 241 від 09.03 .2016. Забезпечується DOI (doi: 10.37491) з 2019 року. Індекс
Копернікуса (ICV 2018: 65.23) http://bit.ly/UNZ_IC (з червня 2020 р.)
6. Зовнішній рецензент журналу «Problems and Perspectives in Management» (Scopus)
7.Член журі Всеукраїнського конкурсу стартапів «TourSystemUkrChallenge»
Кулик М.В.
Експерт НАЗЯВО з акредитації освітніх програм 241 «Cфера обслуговування»; 073
«Менеджмент»; 051 «Економіка»
2. Член проектної групи за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» («Міжнародний
готельний бізнес»);
3. Член проектної групи та розробник стандартів вищої освіти КНТЕУ за спеціальностями
«Менеджмент» («Готельний і ресторанний менеджмент») та «Готельно-ресторанна справа»
(«Міжнародний готельний бізнес») - освітній ступінь «магістр» та за спеціальностями
««Менеджмент» («Готельний і ресторанний менеджмент») та «Готельно-ресторанна справа» освітній ступінь «бакалавр»;
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Вказати членство в:
- редакційних колегіях наукових журналів (із зазначенням їх індексування у
наукометричних базах даних);
- спеціалізованих вчених радах по захисту дисертацій.
Залучення до рецензування статей у фахових виданнях України та виданнях,
що входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science.
Зазначити (табл. 2):

участь в грантах, що фінансуються закордонними організаціями;

індивідуальні гранти (стипендії);

участь в загальноуніверситетських грантах;

наукові стажування в Україні та за кордоном, що фінансуються за
рахунок державного бюджету України та/або закордонними організаціями.
№

ПІБ виконавців

1

2
Ткачук Т.М.
Ткачук Т.М.

Назва гранту /
підстава
3
Стипендія Кабінету
Міністрів України
для молодих вчених
ТОВ «Міжнародний
діловий центр»,
готель Hilton Kyiv

Місце
стажування
4
Україна

Термін
стажування
5
2020-2022

Україна

03.0202.03.2020 р.

Таблиця 2
Фінансування,
тис. грн
6
105,456

-

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРАЛЬНИХ (ІНІЦІАТИВНИХ) НАУКОВОДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Коротка характеристика наукових робіт, що виконуються колективом кафедри.
Зазначити назву роботи, наукового керівника, термін виконання. Коротко описати
одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість,
практичне застосування місце та форма впровадження результатів досліджень
(вказати довідки, акти впровадження) (табл.3).
Таблиця 3

Перелік ініціативних (кафедральних) науково-дослідних робіт
№

1
1.

Назва НДР,
керівник, термін
виконання
2
«Назва НДР»
Керівник: ПІБ,
науковий ступінь,
посада
Термін виконання:
I кв. 20___ р. –
IV кв. 20___ р.

Результат, наукова новизна,
практичне значення (стисло)

Впровадження

3
4
ЗАВЕРШЕНІ У 2020 р.
За результатами дослідження
Впроваджено в діяльність …
….
(довідка від ___ №.____ ).
Наукова новизна полягає….
Використано в навчальному
Практичне значення одержаних процесі КНТЕУ при створенні
результатів ……
….. (Довідка КНТЕУ щодо
впровадження
науководослідних робіт у навчальний
процес від ____ №._____)

6

Підготовлено та захищено
___ дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата
економічних наук: «назва» –
ПІБ.
Видано: __ монографію,
__навчальний
посібник,
опубліковано __ статті у
наукових виданнях, в т.ч. ___
статей
у
індексованих
у
міжнародних
науковометричних базах даних,
__
статей в інших виданнях, __
публікацій
в
матеріалах
конференцій.
ПЕРЕХІДНІ
1.

Управління
інвестиційними
ризиками в
готельному бізнесі
Науковий керівник:
Бойко Маргарита
Григорівна. д.е.н.,
проф., завідувач
кафедри готельноресторанного
бізнесу
Термін виконання:
I кв. 2019 р.
IV кв. 2023 р.
Виконавці:
проф.:
Мазаракі
А.А. , Ведмідь Н.І.,
Мельниченко С.В.,
Босовська М.В.,
доц.: Расулова А.М.,
Охріменко А.Г.,
Бовш Л.А.,
Полтавська О.В.,
Кулик М.В.,
Компанець К.А.,
Міска В.Г., Ткачук
Т.М., Даниленко
М.І., Авдан О.Г,
асист. Мельниченко
О.В., Романчук
Л.Д., асп.: Зікій
Н.Л., Кривко А.Ф.,
Павлова А.С.,
Стопченко Є.І.,
Малюта К.Г., Русин

За результатами дослідження
розроблено теоретичні засади
управління
інвестиційними
ризиками в готельному бізнесі;
проведено
діагностику
ефективності
управління
інвестиційними ризиками в
готельному бізнесі;
Здійснено оцінювання впливу
факторів
на
інвестиційну
привабливість
суб’єктів
готельного
бізнесу;
обґрунтувано
стратегії
управління
інвестиційними
ризиками в готельному бізнесі
Наукова новизна полягає у
розроблені
концептуальних
положень
управління
інвестиційними
ризиками,
обґрунтованні теоретичних та
методологічних
засад
становлення цілісної концепції
управління
інвестиційними
ризиками
для
підвищення
ефективності
діяльності
суб’єктів готельного бізнесу; у
розробленні
методології
оцінювання
інвестиційної
привабливості
національної
туристичної
системи,
що
дозволяє ідентифікувати умови
функціонування
туристичної
системи
за
результатами
визначення
та
розрахунку
показників
інвестиційної
привабливості
(ефективність
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Видано: опубліковано 8 статтей
у наукових виданнях, в т.ч. 2
статті
у
індексованих
у
міжнародних
науковометричних базах даних,
7
статей в інших виданнях, 12
публікацій
в
матеріалах
конференцій.

Н.В, Даниленко
О.Л.

2

інвестицій,
ефективність
розвитку туристичної системи,
перспективність розвитку галузі
та привабливість складових
зовнішнього середовища).
Практичне
значення
одержаних результатів полягає у
тому,
що
теоретичні
і
методологічні
положення
доведені до рівня конкретних
методик і рекомендацій щодо
вдосконалення
управління
інвестиційними
ризиками
готелів і ресторанів, а саме:
розроблено методичні підходи
до визначення ефективності
управління
інвестиційними
ризиками; до діагностики рівня
ризиків суб’єктів готельного
бізнесу.
Розроблено теоретичні засади
Цифровий
цифрового
маркетингу
в
маркетинг в
готельному
та
ресторанному
готельному та
бізнесі; здійснено оцінювання
ресторанному
ефективності
застосування
бізнесі
технологій
цифрового
Науковий керівник:
маркетингу
субєктами
Бойко Маргарита
готельного
та
ресторанного
Григорівна. д.е.н.,
бізнесу;
проф., завідувач
обґрунтовано
практичних
кафедри готельнорекомендацій та програм щодо
ресторанного
застосування
технологій
бізнесу
цифрового
маркетингу
в
Термін виконання:
готельному бізнесі
I кв. 2020 р.
Наукова
новизна
IV кв. 2024 р.
полягає у розробленні:
проф.: Ведмідь Н.І., – концептуальних
положень
Мельниченко С.В.,
теорії
цифрового
маркетингу
Босовська М.В.,
суб’єкта готельного бізнесу,
доц.: Расулова А.М.,
що дозволяє визначити цілі,
Охріменко А.Г.,
завдання, об’єкт, суб’єкт
Бовш Л.А.,
розвитку
цифрового
Полтавська О.В.,
маркетингу,
принципи,
Кулик М.В.,
функції та методики, які
Компанець К.А.,
формують
методологічний
базис концепції, яка базується
Міска В.Г., Ткачук
на
діалектичній
єдності
Т.М., Даниленко
системного,
функціонального,
М.І., Авдан О.Г,
а синергетичного підходів та
асист. Мельниченко
холістичному
підґрунті
О.В., Романчук
маркетингової
та
Л.Д., асп.: Зікій
інформаційної парадигм;
Н.Л., Кривко А.Ф.,
– удосконаленні
предметної
Павлова А.С.,
області
та
понятійного
Стопченко Є.І.,
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Видано: опубліковано 7 статтей
у наукових виданнях, в т.ч. 2
статті
у
індексованих
у
міжнародних
науковометричних базах даних,
7
статей в інших виданнях, 14
публікацій
в
матеріалах
конференцій.

Малюта К.Г., Русин
Н.В, Даниленко О.Л

апарату складових концепції
цифрового
маркетингу
підприємств
готельного
бізнесу;
– удосконаленні теоретичних та
методологічних підходів до
формування
портфелю
технологій,
методів
і
прийомів
цифрового
маркетингу
й
оцінки
результативності
господарської
діяльності
підприємств
готельного
бізнесу на засадах цієї
управлінської концепції;
– систематизації
ключових
чинників
маркетингового
середовища,
що
є
визначальними
при
формуванні результативних
маркетингових стратегій та
сценаріїв
впровадження
концепції
цифрового
маркетингу
підприємства
готельного бізнесу,
– удосконаленні теоретичного
базису системи формування
віртуального
економікоінформаційного
маркетингового
простору
взаємодії
субєктів
туристичної діяльності в у
межах
маркетингової
мультиагентної віртуальної
інформаційної площини, що
дозволяє
здійснювати
акумулювання,
обробку,
розподіл,
використання
консолідованих бази знань з
метою інформаційного та
комунікаційного забезпечення
бізнес-процесів.
Практичне
значення
одержаних результатів полягає у
тому,
що
теоретичні
і
методологічні
положення
будуть доведені до рівня
конкретних
методик
і
рекомендацій
щодо
вдосконалення
цифрового
маркетингу
підприємств
готельного господарства, а саме:
методика
оцінювання
результативності застосування
технологій
цифрового
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маркетингу
у
готельному
бізнесі;
методичні
основи
визначення
структурних та
динамічних аспектів розвитку
готельного бізнесу на засадах
цифрового
маркетингу;
методичні рекомендації щодо
аналізу
ефективності
використання
та
реалізації
технологій
цифрового
маркетингу
підприємствами
готельного бізнесу; підходи
щодо
ідентифікації
та
оцінювання впливу факторів на
результативність
цифрового
маркетингу
підприємства;
методика
моделювання
сценаріїв реалізації концепції
цифрового
маркетингу
підприємства готельного бізнесу

3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА, ЯКА ВИКОНУВАЛИСЬ ЗА РАХУНОК
КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ АБО/ТА ЗА КОШТИ З ІНШИХ
ДЖЕРЕЛ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
3.1. Важливі результати за закінченими у 2020 році дослідженнями і розробками
(зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період,
зокрема на 2020 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий
рівень, значимість та практичне застосування, вказати довідки, акти впровадження).
1. НДР Дослідження показників оцінювання якості
крафтових дистильованих
напоїв»; термін виконання- 02.03.2020-30.06.2020; у межах Договору про співробітництво
між КНТЕУ та ГС «Асоціація Крафтових Дистиляторів України»; обсяг фінансування
12000грн
2. НДР 691/20 «Розроблення національного стандарту щодо вимог до систем
управління сталим розвитком закладів розміщення» липня 2020 - жовтень 2020 р, 3,
відповідно до договору № 2380-3-18 за лотом № 18 між державним підприємством
«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації
та якості» (ДП «УкрНДНЦ») та Київським національним торговельно-економічним
університетом (КНТЕУ); обсяг фінансування 55,0 тис. грн.

3.2. Найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних
науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування
за повний період, зокрема на 2020 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його
новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, вказати довідки, акти
впровадження).

Таблиця 4
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Розробки, які впроваджено у 2020 році
(відповідно до таблиці, тільки ті на які є акти впровадження або договори)
№
з/п

1
1

Назва та
автори
розробки

2

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги
над аналогами,
економічний,
соціальний ефект

Місце впровадження
(назва організації,
відомча належність,
адреса)

3

4

Дата акту
впровадження

5

Романчик
Л.Д.

ТОВ «Сузір’я»
«Санаторій “Квітка
полонини”»

довідка № 109
від 13.12.2019

2

Охріменко
А.Г.

Всеукраїнська
громадська
організація –
Туристична асоціація
України

довідка № 91 від
27.01.2020

3

Охріменко
А.Г.

Національна
туристична
організація України,

довідка № 002
від 3.02.2020

4

Охріменко
А.Г.

Департамент
економічного
розвитку і торгівлі

довідка № 28-0107/424
від
25.02.2020);

11

Практичні результати,
які отримано від
впровадження
(обладнання, обсяг
отриманих коштів,
налагоджено
співпрацю для
подальшої роботи
тощо)

6
визначення
структури розподілу
витрат на
маркетингову
комунікаційну
діяльність з
урахування
функціональних
особливостей
курортно-рекреаційної
послуги та з метою
нівелювання ризиків
неоднорідності рівня
лояльності
споживачів, що
впроваджені у
діяльність
методичні
рекомендації щодо
забезпечення
координації і співпраці
стейкголдерів
публічного,
приватного,
громадського секторів
та споживачів у
рамках
мультисуб’єктного
управління
туристичною
системою та
можливостей
отримання
синергетичного ефекту
їх взаємодії
запропоновано
методичні
рекомендації
запровадження
принципів
мультисуб’єктного
управління в НТС
України,
багатофакторну
модель впливу НТС на
економічне зростання
країни ;
обґрунтовано
рекомедації щодо
розширення масштабів

Київської ОДА

5

Охріменко
А.Г.

Департамент
культури та туризму
Полтавської ОДА,

довідка №
02/478
25.02.2020

01від

6

Охріменко
А.Г.

відділ промоції та
туризму
Сумської
ОДА,

довідка
0110/33
16.01.2020

№
від

12

альтернативного
фінансування
туристичних проєктів,
посилення публічноприватного
партнерства, що
використано у процесі
розроблення проєкту
«Програми розвитку
туризму Київської
області на 2020–2022
роки»
розроблено
методичні підходи до
здійснення
форсайтних
досліджень НТС і
формування форсайтплатформ різних
рівнів, рекомендації
щодо посилення
механізмів
партнерства органів
виконавчої влади,
громадських
організацій та бізнесструктур у межах
туристичних
дестинацій, що
використано у процесі
реалізації «Стратегії
розвитку туризму та
курортів у Полтавській
області на 2019–2029
роки»
запропоновано
пропозиції щодо
розвитку регіональних
туристичних систем на
засадах сталого
розвитку, формування
партнерських зв’язків
об’єднаних
територіальних
громад, бізнесструктур та
громадських
організацій, що
стимулюватиме
економічний та
соціальний розвиток
регіонів і туристичних
дестинацій, розбудову
туристичної
інфраструктури,
створення
національного
туристичного
продукту у процесі
реалізації ІІ етапу
виконання «Програми
сталого розвитку
туризму у Сумській

7

Охріменко
А.Г.

Холмківська
сільська
Закарпатської
області,

довідка
120/02.23
25.02.2020).

рада

№
від

області на 2018–2022
роки» та розробці
проєкту щодо
створення
агротуристичного
кластеру промислових
конопель
розроблено
рекомендації щодо
впровадження
фандрайзингу та
краудфандингу при
реалізації туристичних
проєктів та розвитку
туристичного бізнесу
на засадах
інклюзивності

Таблиця 5

Кількісні показники створених та впроваджених розробок
№
з/п

Найменування роботи
(назва НДР)

Створено

Впроваджено

Нових матеріалів

Методів теорій

Інше*

Нової техніки

Нових технологій

Нових матеріалів

Методів, теорій

Нової техніки

Нових технологій

Нових матеріалів

Методів, теорій

2

Нових технологій

1

У навчальний процес

Нової техніки

У виробництво

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

ІНІЦІАТИВНІ (КАФЕДРАЛЬНІ)

ЗА РАХУНОК ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

ЗА РАХУНОК СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

*інше (надати стислу характеристику розробки)
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4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Форми наукового співробітництва, у т.ч. міжнародного, з установами,
організаціями, закладами вищої освіти (спільні дослідження, монографії та
підручники, розробка нових продуктів, консультації, лекції та інше) (надати коротку
аналітичну
інформацію
перспективи).

про

установу,

форму

співпраці

та

подальші
Таблиця 6

Детальні дані щодо тематики співробітництва з партнерами
(тільки ті, з якими укладено договори або отримано гранти)
№

1
1.

2.

3.

4.

5.

Установа-партнер

Тема
співробітництва

2
3
ТОВ “ЛАНГОН ”
Практична
“Готельний комплекс підготовка
“Братислава”, м. Київ
студентів,
виконання
науководослідних
студентів
ТОВ
“ХОТЕЛ Практична
ПРОПЕРТІ”
ГК підготовка
“Либідь”, м. Київ.
студентів,
виконання
науководослідних
студентів
Державне підприємство
Практична
“Готель “Україна”, м. підготовка
Київ
студентів,
виконання
науководослідних
студентів
Державне підприємство
Практична
“Готельний
комплекс підготовка
“Київ”, м. Київ
студентів,
виконання
науководослідних
студентів
ТОВ «Бабушкін сад», м. Практична
Київ
підготовка
студентів,
виконання
науково-

Документ, в
Практичні
рамках якого
результати від
здійснюється
співробітництва
співробітництво,
термін його дії
4
5
Договір № 1
Накази
на
від
практику, накази
18.09.2017 р. до ВКР
18.09.2020 р.

робіт
Договір №102
Накази
від 21.11.2016 р. практику,
до 1.11.2019 р.
ВКР

на
накази

Договір № 7
Накази
Від 26.09.2017 р. практику,
до 26.09.2023 р. ВКР

на
накази

Договір № 5
Від 26.09.17 р.
До 26.09.2023 р.

Накази
практику,
ВКР

на
накази

Договір № 12
від 08.02.2017 р.
до 31.12.2021 р.

Накази
практику,
ВКР

на
накази

робіт

робіт

робіт
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6.

ТОВ «Інтерн»,
Готель «Опера», м. Київ

7.

ТОВ
Укрхотелінвест
Компані
Готель «Ібіс Київ Сіті»,
м. Київ

8.

ТОВ «РЕЙКАРЦ ХОТЕЛ
МЕНЕДЖМЕНТ» , м.
Київ
ТОВ
«ГРАНД
МЕНЕДЖМЕНТ»
Готель «Фермонт», м.
Київ

9.

10.

ТОВ
“Готель
Менеджмент”
Готель
«Інтерконтиненталь», м.
Київ

11.

ТОВ “ІНТЕР-ГОТЕЛЬ”,
м. Київ

12.

ТОВ «ВА-КАПІТАЛ»
(Мережа
ресторанів
«Континент
кард»:
таверна
«Винштуб»,

дослідних робіт
студентів
Практична
підготовка
студентів,
виконання
науководослідних робіт
студентів,
проведення занять
практиками
Практична
підготовка
студентів,
виконання
науководослідних робіт
студентів,
проведення занять
практиками
Практична
підготовка
студентів,
Практична
підготовка
студентів,
виконання
науководослідних робіт
студентів,
проведення занять
практиками
Практична
підготовка
студентів,
виконання
науководослідних робіт
студентів
Практична
підготовка
студентів,
виконання
науководослідних робіт
студентів,
проведення занять
практиками
Практична
підготовка
студентів,
виконання

15

Договір № 110
від 29.11.2016 р.
до 11.10.2020 р.

Накази
на
практику, накази
ВКР,
відкриті
заняття, робота в
ЕК

Договір №51
27.04.17 р.
до 12.04.2022 р.

Накази
на
практику, накази
ВКР,
відкриті
заняття, робота в
ЕК

Договір №62
15.05.2017 р.
до 14.04.2022 р.
Договір №120
29.12.16 р.
до 29.12.2021 р.

Накази
практику

Договір № 10
18.02.2015 р.
до 18.02.2020 р.

Накази
на
практику, накази
ВКР,
відкриті
заняття, робота в
ЕК

Договір № 75
29.05.2017 р.
до 22.05.2022 р.

Накази
на
практику, накази
ВКР,
відкриті
заняття

Договір №76
01.06.17 р.
до 31.05.2022 р.

Накази
на
практику, накази
ВКР, стажування
викладачів

на

Накази
на
практику, накази
ВКР,
відкриті
заняття, робота в
ЕК

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ранчо
«ЕльГаучо»,
таверну-гриль
«ЕльАсадор»,
хеппі
гриль бар «Happy grill
Bar»,
готельноресторанний комплекс
«КолибаХаус»), м. Київ
ТОВ “ЮКА”
Готель “Хрещатик», м.
Київ

науководослідних робіт
студентів,
стажування
викладачів

Практична
Договір № 108
підготовка
04.07.2018 р.
студентів,
до 04.07.2023 р.
виконання
науководослідних робіт
студентів,
ТОВ “Воздвиженський”, Практична
Договір № 2
м. Київ
підготовка
від 02.10.2017 р.
студентів
безстроково
ПрАТ “Готель “Дніпро”, Практична
Договір № 3
м. Київ
підготовка
від 04.10.2017 р.
студентів
до 04.10.2020 р.
Дочірнє підприємство
Практична
Договір № 4
“Київський туристський підготовка
від 03.10.2017 р.
Готель “Дружба”
студентів
До 3.10.2023 р.
ПрАТ “Укрпрофтур” м.
Київ
Державне підприємство
Практична
Договір № 5
“Готельний
комплекс підготовка
від 26.09.17 р.
“Київ” м. Київ
студентів
до 26.09.2023 р.
Університет «Проф.. д-р Міжнародне
Договір № 54
Асен
Златаров»,
м. стажування
від 12.04.2019 р.
Бургас, Словаччина
викладачів
до 12.04.2024 р.
Практична
підготовка
студентів
Академія
професійної Міжнародне
Договір № 135
освіти «Меркур», м. стажування
від 21.10.19 р.
Кошице,
Словацька викладачів,
безстроковий
республіка
організація
науковопрактичних
конференцій
Практична
підготовка
студентів
ТОВ
«Кнайав
Прес Стажування
Договір №910
Груп», м. Київ
викладачів,
від 09.09.2015 р.
організація
до 09.09. 2021 р.
науковопрактичних
конференцій
ТОВ «Парус-Регіони», м. Стажування
Договір № 64
Київ
викладачів,
від
21.06.16
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Накази
на
практику, накази
ВКР,
відкриті
заняття, робота в
ЕК
Накази
практику,
ВКР
Накази
практику,
ВКР
Накази
практику,
ВКР

на
накази

Накази
практику,
ВКР
Накази
практику

на
накази

на
накази
на
накази

на

Збірники
наукових праць
Накази
на
практику

Сертифікати про
участь у тренінгах

Сертифікати про
участь у тренінгах

22.

організація
науковопрактичних
конференцій
Практична
підготовка
студентів
Міжнародна
Встановлення
компанія HRS (Hospitalit
демо-версії
y & Retail Systems),
системи
розробник IT рішень для
управління
сфери HoReCa, м. Київ
готелем
“Fidelio V8” в
комп’ютерному
класі кафедри А525

Міжнародне
стажування
викладачів
Практична
підготовка
студентів

безстроковий

Договір № 34
від 12.01.2019 р.
до 12.01.2025 р.

Встановлено
автоматизовану
систему
управління
готелем
“Fidelio V8”
в
комп’ютерному
класі кафедри А525,
участь
у
тренінгу
викладачів
кафедри
по
автоматизованій
системі
управління
готелем
“Fidelio V8”,
результат
отримання
міжнародного сер
тифікату, 05.03.06.03.2018 р.
Участь
у
вебінарах
для
підвищення
професійних
компететностей
Договір № 96 Сертифікати про
від 05.06.2019 р. проходження
до 05.06.2024 р. стажування
Накази
на
практику
Міжнародне
стажування
викладачів
та
студентів

23.

Форт
Нокс
ООД,
апартготель
«Premier
Fort Beach Hotel»,
м.
Святий Влас, Болгарія.

24.

ТОВ
Т «Л.А.Р.К.», готель Стажування
«Бристоль»,
готель викладачів,
«Лондонський», м. Одеса Практична
підготовка
студентів

Договір №106 Сертифікати про
від 24.06.19 р. проходження
безстроковий
стажування
Накази
на
практику

25.

Асоціація шеф-кухарів з Стажування
середземноморських та викладачів,

Договір №99 від Накази
10.06.2019 р.
практику
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на

26.

27.

Європейських регіонів, організація
м. Геталдіца, Хорватія
науковопрактичних
кулінарних
фестивалів
Практична
підготовка
студентів
Асоціація «UCMhaiy»,
Міжнародне
м. Фуггія, Італія
стажування
викладачів
Практична
підготовка
студентів
ГО «Науково-дослідний Стажування
інститут соцільновикладачів,
економічного розвитку», Публікація
м. Київ
наукових
матеріалів,
організація
міжнародних
науковопрактичних
конференцій

Звіт
результати
проведення
науковопрактичних
кулінарних
фестивалів

про

Договір №40 від Сертифікати про
22.03.19
р. проходження
безстроковий
стажування
Накази
на
практику
Договір №111 Сертифікати про
від 12.09.2019 р. проходження
стажування
Збірники
наукових
публікацій,
монографій

5. НАУКОВІ ЗАХОДИ
5.1. Загальна інформація:
_19__ науковців кафедри брали участь в 53 конференцій та ін. заходів (з них
очно 48, заочно 5.).
19 викладачами зроблено17 доповідей.
Опубліковано 31 тез. Отримано 65 сертифікатів (табл. 7).
Таблиця 7

Наукові заходи, в яких брали участь науковці кафедри у 2020 р.*
(наведено зразок заповнення )
Наукові заходи, в яких брали участь науковці кафедри у 2020 р.*
(наведено зразок заповнення )
№ Повна назва заходу
Дата та місце
ПІБ
з/п
проведення
учасників від
кафедри
1
2
3
4
1. Міжнародне
Premier Fort Beach
Бойко М.Г.
стажування за
Hotel, Sveti Vlas,
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Форма участі кожного
учасника
5
Сертифікат № 40-А1 від 15
вересня 2020 р., 180 год.

2.

3.

4.

програмою «HoReCa
international projects»

Bulgaria,
1-31 серпня 2020р.,

Ведмідь Н.І.

Сертифікат № 40-А1 від 15
вересня 2020 р., 180 год.
Мазаракі
Сертифікат № 41-А1 від 15
А.А.
вересня 2020 р., 180 год.
Мельниченко Сертифікат № 42-А1 від 15
С.В.
вересня 2020 р., 180 год.
Босовська
Сертифікат № 40-А1 від 15
М.В.
вересня 2020 р., 180 год.
Ткачук Т.М. Сертифікат № 40-А1 від 15
вересня 2020 р., 180 год.
Міжнародне
Академія професійної Бойко М.Г.
Сертифікат № 002/1–2020,
стажування
освіти Меркур, м.
180 годин
за
Калужа, Технічний
Ведмідь Н.І. Сертифікат № 002/3–2020,
програмою
університет в Кошице,
180 годин
«Innovative
on-line
м. Кошице,
Мазаракі
Сертифікат № 002/5–2020,
education
Словаччина,
14
А.А.
180 годин
technologies
вересня
–16
жовтня
Босовська
Сертифікат № 002/2–2020,
in a global
pandemic:
2020 р.
М.В.
180 годин
non formal
Мельниченко Сертифікат № 002/6–2020,
education
С.В.
180 годин
practies»,
Охріменко
Сертифікат № 003/8–2020,
А.Г.
180 годин
Полтавська
Сертифікат № 002/9–2020,
О.В.
180 годин
Кулик М.В.
Сертифікат № 003/11–2020,
180 годин
Стажування
за University in Brno (м.
Мельниченко Сертифікат № 2715 обсягом
програмою
Брно Чехія), Academy О.В.
180 годин
підвищення
of Performing Arts in
Сидоренко
Сертифікат № 2704 обсягом
кваліфікації наукових Prague (м. Прага),
Т.М
180 годин
та
науково- Technical University of Салімон
Сертифікат № 2715 обсягом
педагогічних
Ostrava (м. Острава),
О.М.
180 годин
працівників
Eastern European
Расулова
Сертифікат № 2713 обсягом
«Креативні
Center of the
А.М.
180 годин
технології,
Fundamental
Авдан О.Г.
Сертифікат № 2713 обсягом
інноваційний підхід, Researchers.
180 годин
менеджмент
організацій:
міжнародна
співпраця
та
мобільність
у
соціокультурній
сфері».
Стажування за
програмою
підвищення
кваліфікації наукових
та науковопедагогічних
працівників

вересень-жовтень
2020 року Mendel
University in Brno (м.
Брно, Чехія)
«Service and hotel
development»

Сидоренко Т.
М., к.е.н.,
доц.

заочна/доповідь

вересень-жовтень

Сидоренко Т.

заочна/доповідь
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5. ІІ –га Міжнародна
науково-практична
конференція Туризм
ХХІ століття:
глобальні виклики та
цивілізаційні цінності

2020 року Mendel
University in Brno (м.
Брно, Чехія)
Тенденції розвитку
готельноресторанного бізнесу
України в умовах
глобалізації
КНТЕУ, м. Київ,
01 червня 2020 р.

М., к.е.н.,
доц.;

Мазаракі
А.А.,
Бойко М.Г.,
Босовська
М.В.

Дистанційна /доповідь,
стаття на англ. мові

Мельниченко
С.В.,
Кулик М.В.,
Полтавська
О.В.,

Дистанційна /доповідь,
стаття на англ. мові

Бойко М.Г.,
Ведмідь Н.І.,
Романчук
Л.Д.

Дистанційна /доповідь,
стаття на англ. мові

Бовш Л.А.

Дистанційна /доповідь,
стаття на англ. мові
Дистанційна /доповідь,
стаття на англ. мові
Дистанційна /доповідь,
стаття на англ. мові
Дистанційна /доповідь,
стаття на англ. мові
Дистанційна /доповідь,
стаття на англ. мові

Мельниченко
О.В.
Охріменко
А.Г.
Ткачук Т.

6. ІІ Всеукраїнська
науково-практична
інтернет-конференція
«Туристичний бренд
як фактор формування
позитивного іміджу
України на світовому
ринку»
7. ХІ Міжнародна
науково-практична
конференція.
«Туристичний та
готельно-ресторанний
бізнес в Україні:
проблеми розвитку та
регулювання»
8. Міжнародна науковопрактична

Компанець
К.А.
Авдан О.Г
Мельниченко
С., Авдан О.
Охріменко
А.Г.

Львів, ЛІЕТ, 2020.

Дистанційна/тези
Дистанційна/тези

Черкаси : ЧДТУ, 1920 березня 2020

Мельниченко
С.В.

Дистанційна/тези

Чернівці – Сучава
(Румунія), 6-8 травня

Мельниченко
С.В., Ведмідь

Дистанційна/тези
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конференція
«Маркетинг як основа
формування стратегії
соціальноекономічного
розвитку
прикордонного
регіону»
9. Міжн. бізнес-форум
«Проблеми та
перспективи розвитку
інноваційної
діяльності в Україні»

10. Міжн. Наук.-практ.
Конференція
«Туризм у ХХІ
столітті: виклики та
реагування»
11. 6th International
Conference on Social,
economic, and academic
leadership
12. Міжнар. наук.-практ.
конф. «Теоретичні
аспекти та практичні
проблеми управління,
економіки та
природокористування
в Україні
13. Економічний
розвиток: VІ Міжнар.
наук.-практ. конф.
14. Міжнар. наук.-практ.
конф. «Україна у
світових
глобалізаційних

2020.

Н.І., Авдан
О.Г.

КНТЕУ, м. Київ,
листопад 2020 р

Мельниченко
С.В.

Дистанційна/тези
Дистанційна/тези

КНУ імені Тараса
Шевченка Київ,
27листопада 2020 р.

Бойко М.Г.,
Кулик М.В.,
Босовська
М.В.,
Ведмідь Н.І.
Кулик М.В.,
Полтавська
О.В.,
Романчик
Л.Д.
Компанець
К.А.
к.е.н., доц.;
Расулова
А.М.,
Притула Т.,
студент
магістеріуму
Босовська М.,
Полтавська
О., Салімон О

Prague, Czech
Republic, грудень
2019

Бовш Л.А.

заочна/тези

- ТНУ
ім. В. І. Вернадського
(21.11 – 22.11. 2019
р.)

Бовш Л.А.
Даниленко
М.І., к.е.н.,
доц.

заочна/тези
заочна/тези

КНТЕУ, Прага, 2019

Бовш Л.А.,
к.е.н., доц.

заочна/тези

ПВНЗ «Київський
університет
культури» (25
березня 2020 р.).

Бовш Л.А.,
к.е.н., доц.

заочна/тези
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Дистанційна/тези
Дистанційна/тези

Дистанційна/тези
Дистанційна/тези

Дистанційна/тези

15.

16.

17.

18.

процесах: культура,
економіка,
суспільство»,
Всеукраїнська
науково-практична
інтернет-конференція
Стратегічні
перспективи
туристичної та
готельно-ресторанної
індустрії в Україні:
теорія, практика та
інновації розвитку :
Міжнародна наук.практ. конф
Туристичний та
готельно-ресторанний
бізнес : світовий
досвід та перспективи
розвитку для України :
ІІ International scientific
and practical conference
Tourism of the XXI
century: Global
challenges and
civilization values
Міжнародна науковопрактична
конференція Сучасний
стан та перспективи
розвитку економіки,
обліку, фінансів та
права

19. Міжнародна науковопрактична
конференція
¿Адміністративнотериторіальні vs.
економічнопросторові кордони
регіонів
20. VI Міжнародна
науково-практична
конференція
«Економічний
розвиток: теорія,
методологія,
управління»*

28–29 жовтня 2020 р.,
Умань, УНУС.

Охріменко
А.Г.

заочна/тези

15 квітня 2020 р.,
Одеса.

Охріменко
А.Г.

заочна/тези

8-10 квітня, 2020,
Закарпатська обл.
КНТЕУ

Охріменко
А.Г.

заочна/тези

26 березня 2020 р.,
Полтава, ЦФЕНД

Охріменко
А.Г.

заочна/тези

19–20 березня 2020
р.. Київ, КНЕУ імені
Вадима Гетьмана

Охріменко
А.Г.

заочна/тези

27.11-29.11.2019
Чехія, Прага

Даниленко
М.І.,
к.е.н., доц.
Сененко І.А.
к.е.н., доц.
Ткачук Т.М.
к.е.н., доц.,
Компанець
К.А.
Авдан О.Г

заочна/тези
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заочна/тези

21. X міжнародна
науково-практична
інтернет-конференція
22. VІІ Міжнародна
науково-практична
конференція
"Гостинність, сервіс,
туризм: досвід,
проблеми, інновації".
23. ІІ International
scientific and practical
conference «Tourism of
the XXI century: Clobal
challenges and
civilization
values»
24. VІ Міжнародна
науково-практична
конференція «Наукові
розробки, передові
технології, інновації»
25. VI Internatinal scientific
and practical conference
/ Economic
Development: Theory,
Methodology,
Management
26. Міжнародної науковопрактичної
конференції студентів
та молодих вчених
«Актуальні проблеми
маркетингового
менеджменту в умовах
інноваційного
розвитку економіки»
27. ІІI Міжнародна
науково-практична
конференція «Man and
environment, trends and
prospects»,

02.04-03.04.2020
Україна, м. Дніпро

Ткачук Т.М.,
к.е.н., доц.

заочна/тези

09.04-10.04.2020
Україна, м. Київ
Київський
національний
університет культури
і мистецтв
01.06.2020
Україна, м. Київ
Київський
національний
торговельноекономічний
університет
30.09.2020
Чехія, Прага

Ткачук Т.М.,
к.е.н., доц.

заочна/тези

Ткачук Т.М.,
к.е.н., доц.

очна/доповідь

Бойко М.Г.,
Д.е.н., проф.
Ткачук Т.М.,
к.е.н., доц.

заочна/тези

28. Міжнародна науковопрактична інтернетконференція
«Соціальнокомпетентне
управління
корпораціями в
умовах поведінкової
економіки»
29. Міжнародна науково-

27-29.10.2020
Расулова
, Nemoros s.r.o., Чехія, А.М.,
Prague
Малоголова
А.С., студент
магістеріуму
Салімон О.М.
8.05.2020 р
Компанець
Луцький
К.А.
національний
технічний
університет

заочна/тези

10-11 лютого 2020 р.,
Токіо, Японія
UDC 01.1 BBK 91
Міжнародний ISBN 978-966-97856-9-5

Компанець
К.А.
к.е.н., доц.;

заочна/тези

18 лютого 2020 року,
м. Луцьк

Компанець
К.А.
к.е.н., доц.;

заочна/тези

14-15 травня 2020р.

Компанець

заочна/тези
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заочна/тези
очна/доповідь

практична
конференція
«Стратегічні
пріоритети розвитку
підприємництва,
торгівлі та біржової
діяльності»,
30. About the international
skills development (The
Webinar)

м.Запоріжжя,

К.А.
к.е.н., доц.;

31.08 – 07. 09, 2020р.
Lublin, Republic of
Poland
Сертифікат: ES №
1012/2020 выд
07.09.2020
31. VІІ Міжнародної
Луцький національний
науково-практичної
технічний
конференції студентів університет – 8
та молодих вчених
травня 2020 р
«Актуальні проблеми
маркетингового
менеджменту в умовах
інноваційного
розвитку економіки» -

32. Міжнародна науковопрактична
конференція,
присвячена 10 річчю
створенню кафедри
економіки, безпеки та
інноваційної
діяльності
підприємств
Східноєвропейського
національного
університету імені
Лесі Українки
33. VІІ Міжнародної
науково-практичної
конференції студентів
та молодих вчених
«Актуальні проблеми
маркетингового
менеджменту в умовах
інноваційного
розвитку економіки»
34. Вебінар
"Getting the
most out of

Компанець
К.А.
к.е.н., доц.;

On-line

Компанець
К.А.
к.е.н., доц.;
А.Ю. Тесля 3
курс, 12 група
ФРГТБ
КНТЕУ
Компанець
К.А.
Курилов Д.О
3 курс, 11
група ФРГТБ
КНТЕУ
Компанець
К.А.
к.е.н., доц.;
Компанець
К.А.
к.е.н., доц.;

очна/доповідь

8 травня 2020 р
Луцький
національний
технічний
університет

Компанець
К.А.
к.е.н., доц.;

очна/доповідь

Міжнародна освітня
компанія Pearson ,
Dinternal Education.

Бойко М.Г.
Босовська
М.В.

дистанційна, сертифікат
дистанційна, сертифікат

18 .02. 2020 р
Східноєвропейський
національний
університет імені
Лесі Українки
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очна/доповідь

очна/доповідь
очна/доповідь

your course
online feature,
function, new
tools for
teaching and
learning
online",
35. Вебінар "Test
preparation: how to use
courseware to prepare
effectively for 4 skills
tests",

12 November 2020,

Кулик М.В.

дистанційна, сертифікат

Міжнародна
освітня
компанія
Pearson ,
Dinternal
Education.
17
November
2020,

Бойко М.Г.
Босовська
М.В.
Кулик М.В.

дистанційна, сертифікат
дистанційна, сертифікат

Бойко М.Г.
Босовська
М.В.
Кулик М.В.
Бойко М.Г.
Босовська
М.В.
Кулик М.В.
Бойко М.Г.
Босовська
М.В.
Кулик М.В.
Національне агентство Бойко М.Г.,
із забезпечення якості Босовська
вищої освіти,
М.В.,
Європейський
Охріменко
університет , січень
А.Г.
2020 р
Кулик М.В.,
Полтавська
О.В.

дистанційна, сертифікат
дистанційна, сертифікат

36. Вебінар "Techniques to Міжнародна освітня
help students overcome компанія Pearson ,
exam anxiety in
Dinternal Education.,
speaking exams"
18 November 2020,
37. Вебінар "Impactful
іжнародна освітня
teaching with ESAP in
компанія Pearson ,
#thenewnormal",
Dinternal Education.,
19 November |2020,
38. Вебінар «The
Organized by NAQA of
methodology of
Ukraine, Plagiat.pl , 8
plagiarism prevention»
Осtober 2020
39. Тренінг для членів
галузевих експертних
рад та експертів з
акредитації освітніх
програм
Національного
агентства із
забезпечення якості
вищої освіти,
40. Тренінг для членів
галузевих експертних
рад Національного
агентства із
забезпечення якості
вищої освіти,
41. Тренінг для Голів та
заступників галузевих
експертних рад
Національного
агентства із
забезпечення якості
вищої освіти,

дистанційна, сертифікат

дистанційна, сертифікат
дистанційна, сертифікат
дистанційна, сертифікат
дистанційна, сертифікат
сертифікат
сертифікат
сертифікат
очна

Національне
Босовська
агентство із
М.В.
забезпечення якості
вищої освіти, КНУ ім.
Т.Г. Шевченка, січень
2020 р.

очна

Національне
агентство із
забезпечення якості
вищої освіти, Біла
Церква, лютий 2020
р.

очна
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Босовська
М.В.

42. Онлайн тренінг для
експертів з акредитації
освітніх програм
Національного
агентства із
забезпечення якості
вищої освіти,

Національне
агентство із
забезпечення якості
вищої освіти,
Європейський
університет ,
вересень 2020 р.

43. Онлайн тренінг для
членів галузевих
експертних рад
Національного
агентства із
забезпечення якості
вищої освіти,

Національне
агентство із
забезпечення якості
вищої освіти,
Європейський
університет ,
вересень 2020 р.

44. Вебінар «The
methodology of
plagiarism prevention»,
45. Курс навчальних
вебінарів щодо
знайомства з
можливостями
хмарних сервісів для
організації
дистанційного
навчання «Початок та
практика роботи у
Microsoft Teams»,
46. Вебінар
Налаштування та
підтримка
навчального процесу в
Teams for Education
47. Онлайнтренінг
Міжнародна
сертифікація
викладачів
від компанії
Майкрософт
– не мрія, а
реальність!

Organized by NAQA
of Ukraine, Plagiat.pl ,
8 Осtober 2020
24.06.2020

48. Coursera
online course
authorized

49. Coursera
online course
authorized

Бойко М.Г.,
Босовська
М.В.,
Охріменко
А.Г.
Кулик М.В.,
Полтавська
О.В.
Босовська
М.В.

дистанційна

Кулик М.В.

дистанційна, сертифікат

Кулик М.В.

дистанційна, 8 ак.годин, ,
(сертифікат);

Кулик М.В.

дистанційна, сертифікат

ТОВ «Дінтернал
Ед’юкейшн»
23.06.2020,

Кулик М.В.

дистанційна, сертифікат

ESSEC Business
School «The
fundamentals of hotel
distribution»,
05/18/2020,
Business School «The
Fundamentals of
Revenue Management:
The Cornerstone of
Revenue Strategy»,

Кулик М.В.

Дистанційна,
(сертифікат
D65CVPU6D4HH);

Кулик М.В.

Дистанційна, сертифікат
DX22NYWUR8PV);
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дистанцйна

50. Coursera
online course
authorized

51. Coursera
online course
authorized

52. Coursera
online course
authorized by
Yale
53. Coursera
online course
authorized

06/15/2020
University of
California, Irvine
«Project Management:
The Basics for
Success», 19.07.202,(
IE Business
School
«Market
Research
and
Consumer
Behavior»,
04.08.2020,
University
«The Global
Financial
Crisis»,
07/04/2020
University of
London and
London
Business
School
«Managing
the
Company of
the Future»,
Nov 7, 2020,

Кулик М.В.

Дистанційна, сертифікат
D9F4VURTEJG3);

Кулик М.В.

Дистанційна, (сертифікат
BBEEFH6F7KED);

Кулик М.В.

Дистанційна, сертифікат
WJ5R9PN63GVF);

Кулик М.В.

Дистанційна,
сертифікат
Q75HDYLB63UM)

*Унеможливити подвійний підрахунок показників!
5.2. Перелік міжнародних та всеукраїнських галузевих виставок, фестивалів тощо,
на яких репрезентовано здобутки науковців КНТЕУ (повна назва/місце
проведення/дата/ПІБ учасників).
Зазначити результат участі (диплом, сертифікат,
інше).
5.3. Перелік наукових заходів організованих та проведених кафедрою (повна
назва/місце проведення/дата).

5.4. Інформація про проведені за ініціативи кафедри лекції, майстер-класи, тренінги
за участю провідних вчених, науковців, видатних фахівців-практиків (табл. 8)
№ з/п

1
1

2

3

ПІБ
(вчене звання, науковий
ступінь,
посада, місце роботи)
2
Руденко Наталією
(тренінг менеджером
готелю «Aloft Кiev»)
Нагорняк Іриною
Іліничною (менеджер з
продажів готель «Aloft
Кiev»)
Оксана Шипіло, бізнес-

Назва
(лекції, майстер-класу,
тренінгу)
3
Особливості управління в
мережевих готелях

Таблиця 8
Дата проведення

4
24 листопада
2020р

Особливості міжкультурної
комунікації в готелях

24 листопада
2020р

лекція «Формування вражень у

12.11.2020
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тренер
4

5

6

7

Тетяна Марчук, керівник
служби продажу та
маркетингу «Готель
«Україна», м. Київ
Тетяна Марчук, керівник
служби продажу та
маркетингу «Готель
«Україна», м. Київ
Єльза Сагура, засновниця
компанії з розвитку
брендів Bloom Buro
Головенко П.І., виконавчий
директор мережі тур
агенцій «Пили грим»;
Туник О.М., менеджер з
маркетингу мережі тур
агенцій «Пили грим»;

готельно-ресторанному бізнесі
як не матеріальний актив»
Лекція Стратегія розвитку
підприємств готельного
бізнесу під час пандемії

12.11.2020

Лекція «Робота готелю в
умовах пандемії: досвід,
ризики та прогнози»

02.11.2020

Секрети створення брендів для
HoReCa

26.11.2020

Коронавірус: очікування та
тенденції на міжнародному
ринку

25.11.2020

5.5. Висвітлення результатів наукових здобутків у засобах масової інформації.
6. НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ,
ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Загальна кількість наукових та навчально-методичних робіт, опублікованих
викладачами кафедри у звітному році:
Таблиця 9

Назва роботи

Кількість

Монографії
в Україні
за кордоном,
з них офіційними мовами Євросоюзу
Розділів монографій
в Україні
за кордоном,
з них офіційними мовами Євросоюзу
Статей
у фахових виданнях України
у зарубіжних виданнях
Тез доповідей
Підручників
Навчальних посібників
28

Обсяг в
друк.
аркушах

Інших навчально-методичних розробок
Опубліковано робіт, всього:
*Унеможливити подвійний підрахунок показників!
До метод. Роботи

93

Стандарти освітніх програм
 ОС «бакалавр» спеціальностей «Готельно-ресторанна справа»,
«Готельний і ресторанний менеджмент»;
 ОС «магістр» спеціалізацій «Готельний і ресторанний
девелопмент», «Ресторанний бізнес», «Готельний і ресторанний
менеджмент», «Лакшері менеджмент», «Міжнародний готельний
бізнес»
Освітньо-професійні програми (ОПП)
 ОС «молодший бакалавр» спеціальності «Готельно-ресторанна
справа»
 ОС «бакалавр» спеціальностей «Готельно-ресторанна справа»,
«Готельний і ресторанний менеджмент»;
 ОС «магістр» спеціалізацій «Готельний і ресторанний
девелопмент», «Ресторанний бізнес», «Готельний і ресторанний
менеджмент», «Лакшері менеджмент», «Міжнародний готельний
бізнес»
Інформаційні пакети
 ОС «молодший бакалавр» спеціальності «Готельно-ресторанна
справа»
 ОС «бакалавр» спеціальностей «Готельно-ресторанна справа»,
«Готельний і ресторанний менеджмент»;
 ОС «магістр» спеціалізацій «Готельний і ресторанний
девелопмент», «Ресторанний бізнес», «Готельний і ресторанний
менеджмент», «Лакшері менеджмент», «Міжнародний готельний
бізнес»
Навчальні плани
 ОС «молодшого фахового бакалавра» спеціальності «Готельноресторанна справа» (денна/заочна форма).
 ОС «бакалавр» спеціальностей «Готельно-ресторанна справа»,
«Готельний і ресторанний менеджмент» (денна/заочна форма).
 ОС «бакалавр» спеціальностей «Готельно-ресторанна справа»,
«Готельний і ресторанний менеджмент» (заочна скорочена форма)
 ОС «магістр» спеціалізацій «Готельний девелопмент», «Ресторанні
технології та бізнес», «Лакшері менеджмент», «Готельний і
ресторанний менеджмент», «Міжнародний готельний бізнес»
(денна/заочна форма)
Типові плани
 ОС «бакалавр» спеціальностей «Готельно-ресторанна справа»,
«Готельний і ресторанний менеджмент».
 ОС «магістр» спеціалізацій «Готельний девелопмент», «Ресторанні
технології та бізнес», «Лакшері менеджмент», «Готельний і
ресторанний менеджмент», «Міжнародний готельний бізнес»
(денна/заочна форма).
Приймальна комісія: програми вступних іспитів, тести з дисциплін
Методичні розробки по дисциплінах згідно плану НМВ
Всього

29

213,9

7

8

8

22

7

10
31
93/213,9

6.2. Найважливіші опубліковані роботи (монографії, розділи монографій,
підручники, навчальні посібники) надати в звіті у вигляді бібліографічного списку:
ЗРАЗОК
Бібліографічний список*
опублікованих робіт кафедри___________________ за 2020 рік
Монографії, опубліковані в Україні
Монографії, опубліковані за кордоном
Розділи монографій, опубліковані в Україні
Розділи монографій, опубліковані за кордоном
Підручники
Навчальні посібники
*Унеможливити подвійний підрахунок показників!
6.3. Перелік опублікованих статей/тез в журналах, що індексуються БД Scopus
та/або Web of Science Core Collection (WoS) (окремо за кожною наукометричною
базою) (табл. 10).
Таблиця 10
№ ПІБ автора(ів) публікації Назва публікації
(якщо співавтор з/п
студент, вказати
факультет, курс, групу)

1

2

1 Mazaraki A.A, Boyko
M.H., Bosovska M.,

3

Країна, видавництво,
назва (журналу, збірки,
тощо),
рік, номер видання, першаостання сторінка

Мова

4

5

Scopus
Статті
Multi-agent system Naukovyi Visnyk
of information
Natsionalnoho Hirnychoho
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англ

providing
Universytetu/ – 2020. – № 3.,
integration
c.146-151. (Scopus)
processes of
enterprises
2 Melnychenko S., Boiko
Foresight
Problems and Perspectives in
M., Okhrimenko A.,
technologies of
Management. – 2020. – №4.
Bosovska M., Mazaraki N. economic systems (Scopus), прийнято до друку
(on the example of
tourist systems of
Ukraine
3 .Kateryna A.
STRATEGIC
International Journal of
Kompanets., Alla P.
DEVELOPMENT Management (IJM) Volume 11,
Grechan , Artem O.
AND ENSURING Issue 6, June 2020, pp. 1124Bezuglyi , Olena G.
COMPETITIVENE 1133, Article ID:
Parfentieva / //.
SS OF
IJM_11_06_100 Available
TRANSPORT
online at
COMPANIES IN http://www.iaeme.com/IJM/iss
THE CONTEXT ues.asp?JType=IJM&VType=1
OF MARKET
1&IType=6 ISSN Print: 0976DIGITIZATION 6502 and ISSN Online: 09766510 DOI:
10.34218/IJM.11.6.2020.100 ©
IAEME Publication Scopus
Indexed ( внесок
Компанець- 0.3 д.а.)
Kulyk M.V

англ..

англ

Тези

1 Melnychenko S.,
Volosovych S., Baraniuk
Y.
2 Мазаракі А.А.,
Мельниченко С. В.,
Михайліченко Г. І. ,
Мельник Т. М.,
Мірошник О. Ю
3 Михайліченко Г.,
Кравцов С.,
Мельниченко С.,
Ведмідь Н., Забалдіна
Ю.

1 Bovsh L., Gopkalo L.

Web of Science
Статті
Dominant ideas of Baltic Journal of Economic
financial
Studies 148 Vol. 6 (2020) No. 1
technologies in
JANUARY. – C. 92-100
digital banking
(Web of Science)
Поліпшення
Фінансово-кредитна
марки туризму
діяльність: проблеми теорії
та практики. – Львів. №3.
2020.
(Web of Science)
Брендинг
Фінансово-кредитна
роботодавця у
діяльність: проблеми теорії
формуванні
та практики. – Львів. №4.
інтелектуального 2020. (Web of Science)
капіталу
туроператора:
досвід України
Тези
Leadership in the 6th International Conference on Англ
Client-Centred
Social, economic, and
Service of
academic leadership, Prague,
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Англ..

Укр

Укр

Hospitality

1

2

3

4

4

5

Czech Republic.
https://www.atlantispress.com/proceedings/icseal6-19/articles (Web of Science)очікується
Index Сореrnicus (для соціо-гуманітарних наук)
Статті
Margarita Boiko,
OVERBOOKING HERALD OF KNUTE. – 2019.
Myroslava Bosovska,
AS THE
– № 6 (128). –pp.45-54
Mariia KULYK
INSTRUMENT OF (фахове видання, Index
REVENUE
Copernicus). (у звіт 2019 не
MANAGEMENT включали)
Вісник КНТЕУ. – 2020. – № 4
Мазаракі А.А., Бойко
Трансформація
(132). Економічні науки. –
М.Г., Босовська М.В.
туризму.у
с.33-55
суспільстві 5.0.
DOI: http://doi.org/10.31617/vi
snik.knute.2020(132)
(фахове видання, Index
Copernicus).
Університетські наукові
Охріменко А. Г.,
Розвиток
записи. – 2020. – № 4
Опанасюк Н. А.,
функціонально(Index Copernicus)
Приймаченко Н. В.
галузевої
компоненти
національної
туристичної
системи України
Ефективна економіка.
Охріменко А. Г.,
Перенасичення
2019. № 12. – URL:
Опанасюк Н. А..
дестинацій як
сучасна тенденція http://www.economy.nayka.c
розвитку туризму om.ua/?op=1&z=7511.
DOI: 10.32702/2307-21052019.12.85(Index
Copernicus)
Науковий економічний
Расулова А.М., Салімон Стратегічний
журнал «ІНТЕЛЕКТ ХХІ».
О.М.
розвиток
– 2020. – С.195-202. (Index
брендингу
Copernicus)
суб’єктів
готельного
бізнесу
.Расулова А.М., Салімон Підходи до оцінки Вісник Херсонського
О.М.
привабливості та національного технічного
конкурентоспром університету. – 2020. –
С.195-202. (Google
ожності HRScholar, National Library of
бренду у сфері
Ukraine (Vernadsky(Index
HoReCа
Copernicus)).

6 Ткачук Т.М.

7 Bovsh L., Gopkalo L..

англ

укр

укр

укр

укр

укр

Англ.
Україна,науковий журнал
«Зовнішня торгівля:
економіка, фінанси, право»
№2 (109), 2020 р., с.8597(Index Copernicus)
Complaince control HERALD OF KNUTE. – 2019. Англ.
in the hotel
– № 6 (128).
Luxury-service in
the world hotel
service market
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business

8

9

10

11

12

13

14

1.

DOI: 10.31617/visnik.knute.20
19(128)06(Index Copernicus)
укр
Бовш Л.А
Agile-підходи в
Економічна стратегія і
ресторанному
перспективи розвитку сфери
бізнесі в умовах торгівлі та послуг: зб. наук.
пандемії COVID- пр. / відпов. ред. М.В. Чорна.
19
– Харків: ХДУХТ, 2020. –
Вип. 1 (31). – С. 235-242.
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/ha
ndle/123456789/5605 (Index
Сореrnicus)
Okhrimenko A., Bovsh L. Inclusive
Tourism and Travelling, 2(1),
development in the 2019, 45-59.
Англ.
national tourist
doi:10.21511/tt.2(1).2019.06(I
system: case of
ndex Copernicus)
Ukraine
Liudmila Bovsh, Larysa Assessment of
Public and Municipal
Англ.
Hopkalo, Rostom Beridze social effectiveness Finance, 8(1),2019, 94-103.
and Alla Okhrimenko
of investments in doi:10.21511/pmf.08(1).2019.0
the hospitality
8(Index Copernicus)
business of
Ukraine.
Бовш Л.А., Гопкало Л.М. Концептуалізація Ресторанний і готельний
Укр.
facility
консалтинг. Інновації. - Том
менеджменту у
3, №1, 2020(Index
готельному
Copernicus)
бізнесі
Зікій Н.Л.
Коли доцільно
Ефективна економіка.
Укр.
проводити
[Електронний ресурс – 2020.
реструктуризацію № 6. URL :
?
http://www.economy.nayka.co
m.ua/?op=1&z=7951(Index
Copernicus)
Зікій Н.Л.
Передумови
Інвестиції: практика та досвід Укр.
реструктуризації – Київ, 2020. – №5-6 – С. 59туристичних
65. (Index Copernicus)
підприємств
Мельниченко О. В..
СоціальноІнвестиції: практика та
Укр.
економічна
досвід. 2019. № 24. С. 120–
ефективність ксв 124. DOI: 10.32702/2306туристичних
6814.2019.24.120(Index
підприємств
Copernicus)
Тези
англ
Mazaraki A., Boiko M.,
FROM
Tourism of the XXI century:
Bosovska M.
INDUSTRY 4.0. global challenges and
TO SOCIETY 5.0: civilization values,
PRAGMATIC
International scientific and
INTEGRALIZATI practical conference, June 01,
ON OF TOURISM 2020, Kyiv, KNUTE, pp. 3-33
TOURISM OF
THE XXI
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

CENTURY:
GLOBAL
CHALLENGES
AND
CIVILIZATION
VALUES
M. Boiko N.Vedmid, L.
Value of relationship Tourism of the XXI century:
Romanchuk матеріали ІІ. marketing in
global challenges and
(особистий внесок автора hospitality:
civilization values,
− значення цифрового
International scientific and
маркетингу в сфері
practical conference, June 01,
гостинності (2 д.а.).
2020, Kyiv, KNUTE, –
рр...60−67
DOI: http://doi.org/10.31617/k.kn
ute.2020-06-01.06
Мельниченко С., Авдан Туристичний
Туристичний бренд як
О.
бренд: оцінка
фактор формування
можливостей
позитивного іміджу України
підприємства
на світовому ринку / ІІ
Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція. – Львів: ЛІЕТ,
2020. – С. 155-158.
Мельниченко С.В.
Вектор розвитку Туристичний та готельносанаторноресторанний бізнес в Україні:
курортної сфери проблеми розвитку та
регулювання // ХІ
Міжнародна науковопрактична конференція.
Черкаси : ЧДТУ, 19-20
березня 2020.- С. 52-54.
Мельниченко С.В.,
Бренд
Маркетинг як основа
Ведмідь Н.І., Авдан О.Г. туристтичного
формування стратегії
підприємства:
соціально-економічного
реєстрація його
розвитку прикордонного
елементів
регіону // Міжнародна
науково-практична
конференція. – Чернівці –
Сучава (Румунія), 6-8 травня
2020.
Melnychenko S., Kulyk
Directions for
/ Tourism of the XXI century:
M., Poltavska O.
implementinghotel global challenges and
revenue
civilization values, June 01,
management
2020,
system
Федоряк Р.М., Кулик
Ресторан і його
Матеріали VI Міжнародної
М.В.
ринкове
науково-практичної
середовище
конференції «Наукові
розробки, передові
технології, інновації»:
(Прага, 06-08 жовтня 2020) –
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англ

укр

укр

укр

Англ.

Укр.

Nemoros s.r.o., - Prague, 2020. pр. 86-90
8. Босовська М., Ведмідь Драйвери
укр
Проблеми та перспективи
Н.
формування та
розвитку інноваційної
розвитку МІСЕдіяльності в Україні: мат-ли
Індустрії 4.0
ХІІІ міжн. бізнес-форуму, 14
листопада, 2020 р. Київ,
Київ. нац. торг.-екон. ун-т
9. Босовська М.,
укр
Наслідки
Туризм у ХХІ столітті:
Полтавська О., Салімон глобальної
виклики та реагування: міжн.
О
пандемії СOVІD- Нак.-практ. Конференція, 27
19 в туризмі:
листопада 2020 р. Київ, КНУ
стратегічні
імені Тараса Шевченка
виклики та
інноваційні
можливості
10. Кулик М.В., Полтавська ІнновацІйні
Укр.
Проблеми та перспективи
О.В., Романчук Л.Д.
інструменти в
розвитку інноваційної
управлінні
діяльності в Україні: мат-ли
поведінкою
ХІІІ міжн. бізнес-форуму, 14
споживачів сфери листопада, 2020 р. Київ,
гостинності
Київ. нац. торг.-екон. ун-т . −
С. 40-43
11. Авдан О.
Наукові розробки, передові англ
Project
технології, інновації
management:
[матеріали VІ Міжнародної
Planning and
науково-практичної
Implementation
конференції]. Praha. – Ceska
republika, Nemoros/ -2020.№6 70-75 стр.
12. Авдан О. Компанець К

13. Компанець, К.А. Авдан
О.

14. Сидоренко Т. М.

Економічний розвиток:
теорія, методологія,
укр
управління [матеріали VI
Міжнародної
науково-практичної
конференції]. — Nemoros
s.r.o., - Prague, - 2019. — С.
363 – 370
ІІ Міжнародна
англ
Communicative
management of the науково-практична
конференція Туризм ХХІ
hotel business
Століття: глобальні виклики
entity brand
та цивілізаційні
цінності 8 – 10 квітня 2020
року
Тенденції
НАУКОВІ РОЗРОБКИ,
укр
розвитку
ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ,
готельноІННОВАЦІЇ Збірник
ресторанного
наукових праць та тез
бізнесу України в наукових доповідей за
Вплив сучасних
технологій на
поведінку
споживачів послуг
гостинності
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умовах
глобалізації

15. Расулова А.М.

16. Расулова А.М.

17. Бовш Л.А.

18. Бовш Л.А.

19. Бовш Л.А.

20. Бовш Л.А.

Матеріалами VІ Міжнародної
науково-практичної
конференції 06-08 жовтня
2020 – Czech Republic –
2020. с. 78 - 85 (обсяг 0,45
друк. арк.)

Моделювання
бізнес-процесів
суб’єктів
ресторанного
бізнесу

Проблеми та перспективи
розвитку інноваційної
діяльності в Україні: мат-ли
ХІІІ міжн. бізнес-форуму, 14
листопада, 2020 р. Київ,
Київ. нац. торг.-екон. ун-т
Ресторанний
Збірник наукових праць та
бізнес в період
тез доповідей за Матеріалами
карантину: крах, VI Міжнародної науковопауза чи
практичної конференції:
перезавантаження «Економічний розвиток:
теорія, методологія,
управління» VI Internatinal
scientific and practical
conference / Economic
Development: Theory,
Methodology, Management,
27-29 жовтня 2020, Nemoros
s.r.o., - Prague. (заочна)
КомплаєнсМіжнар. наук.-практ. конф.
контроль
«Теоретичні аспекти та
діяльності готелів практичні проблеми
управління, економіки та
природокористування в
Україні, ТНУ
ім. В. І. Вернадського (21.11
– 22.11. 2019 р
Інвестиційна
Економічний розвиток:
політика
теорія, методологія,
готельних
управління [Мат-ли VІ
операторів на
Міжнар. наук.-практ. конф.] –
ринку України
Nemeros s.r.o. – Prague – 2019
– 399 c. – C. 360-363
Програми
Міжнар. наук.-практ. конф.
лояльності у
«Україна у світових
готельному
глобалізаційних процесах:
бізнесі
культура, економіка,
суспільство», ПВНЗ
«Київський університет
культури» (25 березня 2020 р
Практичні аспекти VІІ Міжнар. наук.-практ.
комплаєнсу в
конф. «Гостинність, сервіс,
готельному
туризм: досвід, проблеми,
бізнесі
інновації», КНУКіМ ( 9–10
квітня 2020 р.),
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укр

укр

укр

21. Бовш Л.А.

22.

23.

24.

25.

26.

ІІ Міжнар. наук.-практ.
конф. «Туризм ХХІ століття:
глобальні виклики та
цивілізаційні цінності»,
ФРГТБ КНТЕУ, м. Свалява,
(8-10 квітня 2020)
Охріменко А., Опанасюк Вплив
Стратегічні перспективи
Н.
інституційного
туристичної та готельносередовища на
ресторанної індустрії в
управління
Україні: теорія, практика та
туристичними
інновації розвитку :
дестинаціями
Матеріали Всеукраїнської
науково-практичної інтернетконференції (28–29 жовтня
2020 р., Умань). – С. 81–85.
Охріменко А.Г.,
Опанасюк Н.А.
Туристичний бренд як
Формування
фактор формування
туристичного
позитивного іміджу України
бренду в контексті на світовому ринку :
національного
[Електронне видання] : Зб.
брендингу
матер. ІІ Всеукр. наук.-практ.
інтернет конф. (Львів, 20
лютого 2020 р.) /
Міністерство освіти і науки
України, Львівський інститут
економіки і туризму. − Львів
: ЛІЕТ, 2020. – С. 24-28.
Охріменко А. Опанасюк Овертуризм як
Туристичний та готельноН
тренд розвитку ресторанний бізнес : світовий
дестинацій
досвід та перспективи
розвитку для України :
матеріали міжнародної наук.практ. конф. (Одеса, 15
квітня 2020 р.). Одеса, 2020.
С.
Okhrimenko A.,
Paradigm of the
. Tourism of the XXI century:
Dоmyshchе-Mеdyаnуk
national tourist
Global challenges and
A., Bogatyrova K
system.
civilization values : ІІ
International scientific and
practical conference (Solochyn,
Zakarpattia Oblast, April 8-10,
2020). Kyiv, 2020.
Охріменко А.Г.,
Інституційні
Сучасний стан та
Опанасюк Н.А.
чинники
перспективи розвитку
функціонування економіки, обліку, фінансів
національної
та права: збірник тез
туристичної
доповідей міжнародної
системи.
науково-практичної
конференції (Полтава, 26
березня 2020 р.): у 6 ч.
Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2.
63 с. С. 19-21 Сучасний стан
Customer
orientation
as the restaurant
hospitality
philosophy
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27. Охріменко А. Опанасюк Концепт
Н
публічного
управління
національною
туристичною
системою.
¿Адміністративно
-територіальні vs.
економічнопросторові
кордони регіонів?
28. Компанець К. А.,
Стратегічне
Іванчук С. І.а,
маркетингове
Бондаренко В. А.
управління
суб’єктів готельно
- ресторанного
бізнесу

29. К.А. Компанець
Литвишко Л.О.,
Артемчук В.О.

30. К.А. Компанець
Литвишко Л.О.,
Артемчук В.О.

31. К.А. Компанець
Литвишко Л.О.,
Артемчук В.О.

та перспективи розвитку
економіки, обліку, фінансів
та права : матеріали
міжнародної наук.-практ.
конф. (Полтава, 26 березня
2020 р.). Полтава, 2020.
Матеріали Міжнародної
науково-практичної
конференції (Київ, 19–20
березня 2020 р.). Київ, 2020.
С. 554-558.

VІІ Міжнародної науковопрактичної конференції
студентів та молодих вчених
«Актуальні проблеми
маркетингового
менеджменту в умовах
інноваційного розвитку
економіки» - Луцький
національний технічний
університет – 8 травня 2020
р. – 111 – 114с.
Вплив
Міжнародна науковомаркетингових
практична конференція
комунікацій на
«Стратегічні пріоритети
формування
розвитку підприємництва,
позитивного
торгівлі та біржової
іміджу
діяльності», - м.Запоріжжя,
підприємств
14-15 травня 2020
Корпоративно Міжнародна науковосоціальна
практична інтернетвідповідальність конференція «Соціальнобізнесу як
компетентне управління
складова
корпораціями в умовах
досягнення цілей поведінкової економіки», 18
сталого розвитку лютого 2020 року, м. Луцьк
Особливості
ІІI Міжнародна науковоконцепції
практична конференція «Man
персоналізації на
and environment, trends and
підприємстві
prospects», 10-11 лютого 2020
р., Токіо, Японія
UDC 01.1 BBK 91
Міжнародний ISBN - 978966-97856-9-5
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32. К.А. Компанець Тесля
Ситуативний
Юлія Андріївна
маркетинг під час
3 курс, 12 група ФРГТБ карантину

укр

33. К.А. Компанець Звєрєва
Вікторія Вікторівна

укр

34. К.А. Компанець Л.А.
Дидюк
3 курс, 11 група ФРГТБ
КНТЕУ

35. Гриценко Марк
Володимирович
3 курс, 12 група ФРГТБ

36. К.А. Компанець М.О.
Устілова
3 курс, 11 група ФРГТБ
КНТЕУ

37. К.А. Компанець
Комендант М.Л.

VІІ Міжнародної науковопрактичної конференції
студентів та молодих вчених
«Актуальні проблеми
маркетингового
менеджменту в умовах
інноваційного розвитку
економіки» - Луцький
національний технічний
університет – 8 травня 2020 р
стр 48-51
Інтерактивні марк
VІІ Міжнародної науковоетингові технологі
практичної конференції
ї-невід'ємний
студентів та молодих вчених
компонент
«Актуальні проблеми
готельномаркетингового
ресторанного
менеджменту в умовах
бізнесу
інноваційного розвитку
економіки» - Луцький
національний технічний
університет – 8 травня 2020
р. стр.56-62
Роботизація
Проблема та перспективи
готелів та
розвитку іноваційної
ресторанів
діяльності в Україні
XII Міжнародний бізнесфорум
20. 03. 2020р
Виробнича
VІ Всеукраїнська студентська
концепція
наукова конференція
маркетингу.
«Готельно-ресторанний та
Сучасні приклади туристичний бізнес: реалії та
виробничої
перспективи» 25 березня
концепції.
2020 р
Енергозбереження Проблема та перспективи
в ресторанній
розвитку іноваційної
залузі
діяльності в Україні
XII Міжнародний бізнесфорум
20. 03. 2020р
Стратегічне
Міжнародна науковоуправління
практична інтернетрозвитком
конференція
підприємства
«Соціально-компетентне
управління корпораціями в
умовах поведінкової
економіки» 18 лютого 2020
року, м. Луцьк
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38. К.А. Компанець Іванюта Стратегічне
А.О.
управління
розвитком
підприємства

39. К.А.
2 Компанець
Повшедний І.В.
студент МНт 3-

Міжнародна науковопрактична інтернетконференція
«Соціально-компетентне
управління корпораціями в
умовах поведінкової
економіки» 18 лютого 2020
року, м. Луцьк
Економічно Міжнародна науковоекологічний ефект практична інтернетпри
конференція
реструктуризації «Соціально-компетентне
на
управління корпораціями в
автотранспортних умовах поведінкової
підприємствах
економіки» 18 лютого 2020
року, м. Луцьк

укр а

укр

*Унеможливити подвійний підрахунок показників!
6.4. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у
2020 році у закордонних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою
(окремо Scopus, Web of Science) (табл.11).
Таблиця 11
№
з/п

Автори

Назва роботи

Країна,
назва видання, де
опубліковано роботу

Том, номер
(випуск), першаостання сторінки
роботи

Статті
Статті, прийняті редакцією до друку

УВАГА! Всі колонки обов’язкові до заповнення
6.5. Перелік статей в зарубіжних видання (табл. 12) (лише ті статті, що не входять до
табл. 10 та табл. 11).
Таблиця 12
№ ПІБ автора(ів) публікації
з/п (якщо співавтор - студент,
вказати факультет, курс,
групу)

Назва роботи

1
2
3
1 O.Salimon, I Mykolaichuk, T Business process
Shirmova

management at the
trade enterprise:
content and
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Мова

Країна, видавництво,
назва (журналу, збірки, тощо),
рік, номер видання, випуск,
перша-остання сторінки роботи

4

5

англ

Moder Science – Modern veda. –
Praha. – Česká republika,
Nemoros. – 2020. – No 2. – С. 5970. (НМБД Google

optimization
Innovative activity as a англ
basis for improving co
mpetitiveness of the
hotel business
Leadership in the
англ
Client-Centred Service
of Hospitality

2 Sydorenko T.

3 Bovsh L., Gopkalo L.

Formation of criteria англ
for evaluating the
development of the
state construction
complex Revista
Espacios
5 Компанецьь К.А., Салимон Implementation of
анг
О.М
interactive - marketing
in hotel business
6 К.А. Компанець, Літвишко Marketing
анг
Л.О.,В.Артемчук
communication
channels that form a
positive image of the
enterprise

4

FEDORIAK, Ruslan M.

Scholar, Index
Copernicus, РИНЦ)
Moder Science – Modern veda. –
Praha. – Česká republika,
Nemoros. – 2020. – No 5.
Prague, Czech Republic // 6th
International Conference on Social,
economic, and academic
leadership, https://www.atlantispress.com/proceedings/icseal-619/articles
Vol. 41 (Issue 10) Year 2020. Page
20
https://www.revistaespacios.com/a
20v41n10/a20v41n10p20.pdf
Praha. – Ceska republika,
Nemoros/ -2019.-№1 39-46 стр.
Польша – 2020 р - № 4 73-79 стр.

УВАГА! Всі колонки обов’язкові до заповнення
6.6.Виконання перекладів наукових розробок викладачами (лише кафедри: сучасних
європейських мов; іноземної філології та перекладу) (табл. 13).
Таблиця 13
№
з/п

ПІБ викладача

1

2

Вид та назва роботи (монографія,
підручник, навчальний посібник, стаття,
брошура, тези інше)
3

Обсяг в друк. арк.

4

6. Перелік об’єктів інтелектуальної власності (табл. 14).
Таблиця 14
№ з/п

Автор(и)
(ПІБ, науковий ступінь, посада)

Назва об’єкту
інтелектуальної
власності

1

2

3

Номер та дата видачі Особа або організація,
(подачі) документу
на яку видано
документ
4

УВАГА! Всі колонки обов’язкові до заповнення
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7. ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ ВИКЛАДАЧАМИ ТА АСПІРАНТАМИ
Робота з питань підвищення наукової кваліфікації кадрів (табл. 15, 16).
Зазначити викладачів, що захистили дисертацію (тема роботи, дата і місце захисту),
врахувавши роботи, захищені поза межами КНТЕУ. Зазначити викладачів
(здобувачів), що готують кандидатські дисертації поза аспірантурою та здобувачів
ступеня вищої освіти доктор філософії (кандидат наук), доктор наук в інших ЗВО
(наукових установах).
Прізвища викладачів та аспірантів, які не виконали, або не в повній мірі
виконали план роботи над дисертаціями. Зазначити причини невиконання плану.
Таблиця 15

Підготовка дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук
№
з/п

ПІБ

1

2

1

Кривко Ганна
Федорівна

2

Малюта
Катерина
Геннадіївна

3

Зікій
Наталія
Леонідівна
Герасименко
(Зубко)
Олена
Валеріївна

4

5

Стопченко
Євгенія
Іванівна

6

Павлова Аліна
Сергіївна

7

Русин Наталія
Володимирівна

Тема дисертації

Науковий
керівник

Початок
Фактично
Термін
роботи над виконано
захисту
дисертацією
дисертації
(місяць, рік)
3
4
5
6
7
Аспірантами та здобувачами
Управління
Бойко М.Г.
01.10.2018
2 розділ 01.10.2021
інвестиційними д.е.н., професор
ризиками на
підприємстві
готельного
господарстві
Інвестиційне
Маразі А.А.
01.10.2018
2 розділ 01.10.2021
забезпечення
д.е.н., професор
розвитку туризму
в Україні
Реструктуризація Мельниченко
Між кафедральний
Березень
туристичних
С.В.
семінар- грудень 2020 рю
2021
підприємств
д.е.н., професор
Маркетингові
Бойко М.Г.,
Декретна відпустка
стратегії
д.е.н., професор
підприємств
готельного
господарства
Інноваційні
Бойко М.Г.,
академвідпустка
технології
д.е.н., професор
управління
підприємством
готельного
господарства
Стратегія
Бойко М.Г.,
01.10.2017 1,2 розділ 01.09.2021
маркетингу
д.е.н., професор
підприємства
готельного
господарства
Цифровий
Босовська М.В., 1.10.2019
Академ
маркетинг
д.е.н., професор
відпустка
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8
Даниленко
Олена
9
Вівсюк Ірина
Олександрівна

1

Романчук
Людмила
Дмитрівна

підприємства
готельного
господарства
Подієвий
менеджмент
підприємства
ресторанного
господарства
Діагностика
економічного
потенціалу
підприємства
готельного
господарства

1.10.2019

1 розділ

1.10.2023

1.10.2019

1 розділ

1.10.2023

100%

Грудень
2021

Босовська М.В.,
д.е.н., професор

Роскладка Н.О.,
д.е.н., професор

Викладачами
Управління
Бойко М.Г.,
2015 р.
маркетинговими
д.е.н., проф.
комунікаціями
курортнорекреаційних
підприємств
Випускниками аспірантури минулих років
Здобувачами минулих років

Таблиця 16
Таблиця 16

Підготовка дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
№ ПІБ, та посада
з/п дисертанта

1

2

Тема дисертації

3

Науковий
консультант

4

Початок
Фактично
Термін
роботи над виконано
захисту
дисертацією
дисертації
(місяць, рік)

5

6

7

Докторантами

1

Охріменко
Алла
Григорівна

Викладачами
Д.е.н., проф.
Мазаракі А.А.

Управління
01.11.2017
10%
національною
туристичною
системою
Випускниками докторантури минулих років

Захищено у
жовтні
2020

Підготовка дисертацій на 8. ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ
РОБОТУ ТА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ
УЧЕНИХ
Діяльність кафедри щодо залучення студентів до науково-дослідної роботи:
43

8.1. Студентські наукові гуртки, дискусійні клуби, інші. Кількість залучених
студентів, наукові керівники (по кожному гуртку або дискусійному клубу)
(зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи).

Залучення студентів до наукової роботи на кафедрі організована як у формі
участі виконання держбюджетних та госпрозрахункових тем, так і у формі участі в
олімпіадах, конкурсах студентських робіт, наукових конференціях, участі в
конкурсах дипломних магістерських робіт, постійно діючих гуртках. Провідні
професори та доценти кафедри очолюють наукові студентські гуртки, організовані
за найбільш актуальними напрямами наукових досліджень в сфері готельноресторанного бізнесу:
Викладач
д.е.н. проф. Бойко М.Г.

Напрям наукових досліджень
Стратегічний маркетинг в готельному та
ресторанному бізнесі
Управління проектами в готельному та
ресторанному бізнесі
Ціннісно орієнтоване управління підприємствами
д.е.н. проф. Мельниченко Інформаційні технології в туризмі, готельному та
С.В.
ресторанному бізнесі;
Менеджмент підприємств готельно-ресторанного
бізнесу
д.е.н. проф. Ведмідь Н. І.
Менеджмент сервісних організацій
к.е.н., доц. Босовська М.В. Управління
інтеграційними
процесами
в
готельному та ресторанному бізнесі
Менеджмент
підприємств
готельного
та
ресторанного господарства
Управління
якістю
послуг
підприємств
готельного та ресторанного господарства
к.е.н., доц. Бовш Л.А.
Економіка готелів і ресторанів
к.е.н., доц. Кулик М.В.
Організаційна культура на підприємствах
готельно-ресторанного бізнесу
Інноваційна
діяльність
на
підприємствах
готельно-ресторанного бізнесу
к.е.н., доц. Компанець К.А. Управління поведінкою споживачів готельних і
ресторанних послуг
к.е.н., доц. Міска В.Г.
Інвестиційна діяльність підприємств готельного
та ресторанного господарства
к.е.н., доц. Охріменко А.Г. Економіка готелів і ресторанів
Управління корпораціями в готельному та
ресторанному бізнесі
к.е.н., доц. Полтавська О.В. Управління персоналом підприємств
готельного та ресторанного бізнесу
Маркетинг на підприємствах готельного та
ресторанного бізнесу
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к.е.н., доц. Салімон О.М.

Управління
бізнес-процесами
підприємств
готельного, ресторанного та туристичного
бізнесу
к.е.н., доц. Расулова А.М.
Формування корпоративних відносин та
управління підприємствами у сфері готельного,
ресторанного, туристичного бізнесу;
к.е.н., доц. Авдан О.Г.
Івентивний менеджмент
к.е.н., доц. Ткачук Т.М.
Комунікаційний менеджмент
к.е.н., доц. Даниленко
Інтернет-технології в управлінні підприємств
готельного, ресторанного та туристичного
бізнесу
к.е.н., доц. Сидоренко
Організація готельного бізнесу
к.е.н., доц. Федоряк
Інформаційні системи і технології в діяльності
підприємств готельно-ресторанного господарства
асистент Зікій Н.Л.
Організація готельного бізнесу
асистент
Мельниченко Корпоративна
соціальна
відповідальність
(Бабенко) О.В.
підприємств готельного та ресторанного бізнесу
асистент Романчук Л.Д.

Сервісне управління підприємств готельного та
ресторанного бізнесу.

Студенти Рибальченко К., Селезень А. брали участь на платній основі у
виконанні НДР № 647/20 «Інтеграція туристичної системи України до
світового ринку послуг»
В навчальному процесі студенти активно залучаються до наукової роботи при написанні
наукових доповідей, курсових, дипломних та магістерських робіт. Всі дипломні роботи були
виконані на основі використання інформаційних матеріалів конкретних підприємств
ресторанного та готельного бізнесу, наукових джерел, інформаційних ресурсів.

8.2. Список наукових заходів, в яких брали участь студенти (повна назва/місце
проведення/дата).
VІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «готельно-ресторанний та
туристичний бізнес: реалії та перспективи» Київ, КНТЕУ, 25 березня 2020 р.
8.3. Кількість опублікованих студентами одноосібних статей/обсяг; тез
доповідей/обсяг: 280
8.4. Результати участі студентів у різноманітних міжнародних та всеукраїнських
наукових олімпіадах, конкурсах, турнірах, фестивалях.
Таблиця 17

Участь в наукових олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо
№
1

Країна
проведення
2
Україна

Назва
Кількість Кількість
заходу
учасників переможців
3
4
5
ІІ тур
75
1
Всеукраїнськ
ий конкурс

45

Назва нагород
6
Диплом 1 ступеня
Любимий В., наук. кер.
Босовська М.В.

Україна

студентських
наукових
робіт зі
спеціальності
«Готельноресторанна
справа»,
Одеса,
ОАХТ, 05
червня 2020
р.
Всеукраїнсь
кий конкурс
стартапів
«TourSystem
UkrChallenge
», 14.11.2019
р. (в звіт 19
р. не
включено);

33

1

Диплом 1 ступеня
Шафаренко О., наук. кер.
Босовська М.В.

9. ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВЦІВ КАФЕДРИ
ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
9.1. Коротка інформація про наукових, науково-педагогічних працівників кафедри:
Кафедра
ПІБ, науковий
Проходили
Здійснювали наукове Присвоєно
ступінь та/або стажування в
керівництво
почесне
вчене звання
іноземних
(консультування) не
звання
ЗВО
менше п’ятьох
України
здобувачів наукових
ступенів, які
захистились в Україні
(вказати термін
керівництва/консульт
ування, рік захисту)
Міжнародне
Кафедра
Бойко М.Г.,
стажування
готельнод.е.н., проф..
Business Projects.
ресторанног
University of
о бізнесу
Central
Lancashire
10/08/2015 14/08.2015
Стажування в
Силезькому
технічному
університеті
(м.Глівице,
Польща) в
рамках
проекту.

46

«Удосконалення
менеджменту
освіти в
Україні» (за
підтримки
урядуСША).
Стажування в
університеті
Miami University
in Ohio (м.
Маямі, США,
штат Огайо) в
рамках проекту
«Впровадження
TQM в
діяльність
підприємств» (за
підтримки
фонду
Фулбрайта).
Стажування в
Інституті
економіки та
прогнозування
Національної
академії наук
України (Відділ
секторальних
прогнозів та
кон'юнктури
ринків).
Міжнародний
сертифікат за
результатами
проходження
тренінгу по
автоматизованій
 системі
управління
готелем “Fidelio
V8” від
Міжнародної
компанії HRS
(Hospitality
&Retail Systems),
розробника IT
рішень для
сфери HoReCa.
Програма
підвищення
кваліфікації
«Креативні

47

технології,
інноваційний
підхід,
менеджмент
організацій:
міжнародна
співпраця та
мобільність у
соціокультурній
сфері», Academy
of Performing
Arts in Prague (м.
Прага), Technical
University of
Ostrava (м.
Острава), Eastern
European Center
of the
Fundamental
Researchers.
Корпорація
«Парус»; курс
навчання:
користувач
программного
забезпечення
«Парус-
Підприємство
7.40», модулі
«Ресторан»,
«Готель», 2016
р. Сідоцтво про
участь у
майстер-класі «
1С:Підприємств
о 8.3: облік
успішності
студентів і
аналітичний
звіт» Mandel
University in
Brno Training
program
«Hospitality
business projects»
Certificate 2143
03.11.2018
CERTIFICATE
Grade B in
ENGLISH
Council of
Europe Level B2,
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Мельниченко
С.В., д.е.н.,
проф.

04.02.2019,
Kyiv National
University of
Trade and
Economics,
англійська мова
– В2. Certificate
of attendance
«Reforming
Higherr
Ediucation in
Ukraine»
08.11.2019
Technical
University
Kosice, Slovak
republic Training
program
«European
Integration:
Models of
Students Practical
Training» 14th17th October
2019 total 180
hors Сertificate
№002/1-2019.
University of
Presov and
Mercur Academy
of Professional
Education,
Kaluza
Professional
development at
European
universities of
Slovak republic
09th-12th April
2019 study
program (120
hors or 4 credits
ECTS).
Сertificate
№001/3-2019
1.Міжнародне
стажування
в
Словаччині
«Innovative
online
educational
technologies in a
global pandemic:
non-formal
education

49

practices» (Merkur
Academy
of
Professional
Education, Kaluža;
Technical
University
in
Kosice, Kosice),
180 год. , 14th of
September to the
16th
October
2020; сертифікат
№ 003/2 – 2020;
2.Міжнародне
стажування
за
програмою
«HoReCa
international
projects» Premier
Fort Beach Hotel,
Sveti
Vlas,
Bulgaria,
-1-31
серпня
2020р.,
(Сертифікат
№
40-А1 від 15
вересня 2020 р.),
180 год.
3.Міжнародне
стажування
в
Словаччині
«European
Integration:
Models
of
Students' Practical
Training» (Merkur
Academy
of
Professional
Education, Kaluža;
Technical
University
in
Kosice, Kosice),
180
год.
,
сертифікат № 1417 жовтня, 2019
р.; сертифікат №
002/2 – 2019;
4.Стажування в
Брюсельському
вільному
університеті (м.
Брюссель,
Бельгія)
4.
Міжнародний
сертифікат
за
результатами
проходження
тренінгу
по
автоматизованій
системі
управління
готелем “Fidelio
V8”
від
Міжнародної
компанії
HRS
(Hospitality
&
Retail Systems),
розробника
IT
рішень для сфери
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HoReCa. – 2018 р.

4.
Ведмідь Н.І.,
д.е.н., проф..

5.Міжнародне
стажування
в
Словаччині
«Innovative
online
educational
technologies in a
global pandemic:
non-formal
education
practices» (Merkur
Academy
of
Professional
Education, Kaluža;
Technical
University
in
Kosice, Kosice),
180 год. , 14th of
September to the
16th
October
2020; сертифікат
№ 003/2 – 2020;
6.Міжнародне
стажування
за
програмою
«HoReCa
international
projects» Premier
Fort Beach Hotel,
Sveti
Vlas,
Bulgaria,
-1-31
серпня
2020р.,
(Сертифікат
№
40-А1 від 15
вересня 2020 р.),
180 год.
7.Міжнародне
стажування
в
Словаччині
«European
Integration:
Models
of
Students' Practical
Training» (Merkur
Academy
of
Professional
Education, Kaluža;
Technical
University
in
Kosice, Kosice),
180
год.
,
сертифікат № 1417 жовтня, 2019
р.; сертифікат №
002/2 – 2019;
8.CERTIFICATE
Grade
B
in
ENGLISH Council
of Europe Level
B2,
04.02.2019,
Kyiv
National
University
of
Trade
and
Economics,
англійська мова –
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В2.;
9.Міжнародне
стажування
в
СловаччиніАвстрії, 108 год. ,
сертифікат
№
040/1-2018, 19-23
лютого, 2018 р.
(Наукове
академічне
співтовариство
ім. М.Балудянськ
ого, м. Кошице;
Кошицький
технічний
університет; ПанЄвропейський
університет,
Братислава;
Віденський
університет,
м.Відень);

Босовська
М.В., д.е.н.,
проф

10.
Міжнарод
не стажування в
Словаччині
«Innovative
online
educational
technologies in a
global pandemic:
non-formal
education
practices» (Merkur
Academy
of
Professional
Education, Kaluža;
Technical
University
in
Kosice, Kosice),
180 год. , 14th of
September to the
16th
October
2020; сертифікат
№ 003/2 – 2020;
11.
Міжнарод
не стажування за
програмою
«HoReCa
international
projects» Premier
Fort Beach Hotel,
Sveti
Vlas,
Bulgaria,
-1-31
серпня
2020р.,
(Сертифікат
№
40-А1 від 15
вересня 2020 р.),
180 год.
12.
Міжнарод
не стажування в
Словаччині
«European
Integration:
Models
of
Students' Practical

52

Training» (Merkur
Academy
of
Professional
Education, Kaluža;
Technical
University
in
Kosice, Kosice),
180
год.
,
сертифікат № 1417 жовтня, 2019
р.; сертифікат №
002/2 – 2019;
13.
Міжнарод
не стажування в
Словаччині, 120
год. , сертифікат
№ 001/4-2019, 912 квітня, 2019 р.
(Пряшівський
університет в м.
Пряшів; Академія
професійної
освіти
«Меркур»);
14.
CERTIFICATE
Grade
B
in
ENGLISH Council
of Europe Level
B2,
04.02.2019,
Kyiv
National
University
of
Trade
and
Economics,
англійська мова –
В2.;
15.
Міжнарод
не стажування в
СловаччиніАвстрії, 108 год. ,
сертифікат
№
040/1-2018, 19-23
лютого, 2018 р.
(Наукове
академічне
співтовариство
ім. М.Балудянськ
ого, м. Кошице;
Кошицький
технічний
університет; ПанЄвропейський
університет,
Братислава;
Віденський
університет,
м.Відень);
16.
Міжнарод
ний сертифікат за
результатами
проходження
Тренінг
по
автоматизованій
системі
управління
готелем “Fidelio
V8”
від
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Міжнародної
компанії
HRS
(Hospitality
&
Retail Systems),
розробника
IT
рішень для сфери
HoReCa;
Міжнародний
сертифікат
за
результатами
проходження
тренінгу; 2018 р.;
17.
Участь у
міжнародному
проекті
«Стимулювання
інтернаціоналізац
ії
досліджень
шляхом
запровадження
системи
забезпечення
якості третього
рівня
вищої
освіти
у
відповідності до
європейських
вимог (C3QA) у
рамках
програми Еразму
с +574273-EPP-12016-1-AMEPPKA2-CBHESP, червень 2017
р.
18.
Міжнарод
не стажування за
участю в проекті
«Cross-cultural
and
economic
aspects
development
of
European
integration
processes»,
4-8
April,
2016,
Kosice,
Slovak
Republik,
сертифікат

Охріменко
А.Г.

 Міжнародний
сертифікат
за
результатами
стажування
за
тренінговою
програмою
«Європейська
інтеграція: моделі
практичної
підготовки
студентів»
для
науковопедагогічного
персоналу
(Кошицький
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технічний
університет,
м. Кошице,
Академія
професійної освіти
«Меркур»,
м.
Калужа, Словацька
Республіка,
1417.10.2019
р.,
загальна кількість
180 год.)
 Міжнародний
сертифікат
за
результатами
стажування
у
Східноєвропейсько
му
центрі
фундаментальних
досліджень
/
Eastern
European
Center
of
the
Fundamental
Researchers
(EECFR) Prague (м.
Прага,
Чеська
Республіка,
127.07.2019
р.,
загальна кількість
180
год.),
сертифікат №0402019

Міжнародне
стажування
в
Словаччині
«Innovative online educational
technologies in a
global pandemic:
non-formal
education
practices»
(Merkur
Academy
of
Professional
Education,
Kaluža; Technical
University
in
Kosice, Kosice),
180 год. , 14th of
September to the
16th
October
2020; сертифікат
№ 003/2 – 2020;

Кулик М.В.

Міжнародне
стажування
в
Словаччині
«Innovative
online
educational
technologies in a
global pandemic:
non-formal
education

55

practices» (Merkur
Academy
of
Professional
Education, Kaluža;
Technical
University
in
Kosice, Kosice),
180 год. , 14th of
September to the
16th
October
2020; сертифікат
№ 003/2 – 2020;
19.
Міжнарод
не стажування в
Словаччині
«European
Integration:
Models
of
Students' Practical
Training» (Merkur
Academy
of
Professional
Education, Kaluža;
Technical
University
in
Kosice, Kosice),
180
год.
,
сертифікат № 1417 жовтня, 2019
р.; сертифікат №
002/2 – 2019;

Полтавська
О.В.

Міжнародне
стажування
в
Словаччині
«Innovative
online
educational
technologies in a
global pandemic:
non-formal
education
practices» (Merkur
Academy
of
Professional
Education, Kaluža;
Technical
University
in
Kosice, Kosice),
180 год. , 14th of
September to the
16th
October
2020; сертифікат
№ 003/2 – 2020;
20.
Міжнарод
не стажування в
Словаччині
«European
Integration:
Models
of
Students' Practical
Training» (Merkur
Academy
of
Professional
Education, Kaluža;
Technical
University
in
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Kosice, Kosice),
180
год.
,
сертифікат № 1417 жовтня, 2019
р.; сертифікат №
002/2 – 2019;

9.2. Наукометричні показники наукових, науково-педагогічних працівників, які
мають ненульовий індекс Гірша хоча б в одній з наукометричних баз Scopus або
Web of Science
Кафедра

1

ПІБ наукового, ID Scopus
науково(за
педагогічного наявності)
працівника
2
3
Бойко М.Г.,
додати
д.е.н., проф..
Мельниченко
ID
С.В., д.е.н.,
57200969
Ведмідь
ID
проф. Н.І.,
296
д.е.н., проф..
56074889
Босовська М.В.,
ID
900
д.е.н., проф
55864530
Охріменко А.Г. ID 900
57200968
949

Індекс
Гірша
Scopus

ID Web of Індекс Гірша
Science
Web of
Science

4
3

5
N-373-2016

6
1

1

N-9535-2016

1

3

N-2889-2016

1

3

N-4652-2016

-

3

N-5566-2016

1

h-індекс Scopus – 15. Кількість цитувань – 92.
Бойко Маргарита Григорівна, h-індекс (Scopus) – 3. Кількість цитувань – 19
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56074337900
Мазаракі Анатолій Антонович, h-індекс (Scopus) – 3. Кількість цитувань – 29.
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56786319100
Ведмідь Надія Іванівна, h-індекс (Scopus) – 3. Кількість цитувань – 19
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56074889900
Босовська Мирослава Веліксівна, h-індекс (Scopus) – 3. Кількість цитувань – 12.
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55864530900
Охріменко Алла Григорівна, h-індекс (Scopus) – 3. Кількість цитувань – 13.
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57200968949&zone=
Мельниченко С.В. h-індекс (Scopus) – 1. Кількість цитувань – 5.
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57200969296&zone=
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9.3. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п’яти наукових
публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus
або Web of Science (за весь період своєї діяльності)
Кафедра

Прізвище,
ім’я, по
батькові
наукового,
науковопедагогічно
го
працівника

Кількість
публікацій
Scopus

Назва та
реквізити
публікацій
Scopus
(прирівняні
відзнаки)

Кількість
публікацій
Web of
Science

|

Кафедра
готельноресторанного
бізнесу

Бойко М.Г.,
д.е.н.,
проф..

1.Mazaraki
A.,
Boiko
M.,
Okhrimenko A.
Melnychenko S.,
< Zubko Т. The
impact of the
national
tourism
system on the
economic growth
in
Ukraine
//
Problems
and
Perspectives
in
Management.
–
2019. – 17(4). –
С. 93–101. – URL :
http://dx.doi.org/10.
21511/ppm.17(4).2
019.08
|2.
Mazaraki
A.,
Boiko
M.,
Vedmid
N.,
Bosovska
M.,
Okhrimenko A.
Formation
of
National Tourism
System
of
Ukraine
//
Problems
and
Perspectives
in
Management. –
2018. – №16(1). –
С. 68-84. Режим
доступу:
http://dx.doi.org/1
0.21511/ppm.16(1
).2018.07
(Scopus)
3.Bosovska M.,
Boiko
M.,
Vedmid
N.,
Bovsh
L.
Okhrimenko A.
Investment
attractiveness of
the tourist system
of Ukraine //
Investment
Management and
Financial

7

58

Boiko M.,
Vedmid N.,
Okhrimenko A.
< The
crowdfunding
technology in
development of
the national
tourism system
// Financial and
Credit Activity Problems of
Theory and
Practice. –
2017. – №2
(23). – C. 91100.
http://fkd.org.ua
/article/viewFile
/121318/117024

Назва та
реквізити
публікаці
й Web of
Science
(прирівня
ні
відзнаки)

Innovations.
–
2018. – №. 4 – С.
193209.
doi:10.21511/imfi
.15(4).2018
(Scopus)
4.Boiko
M.,
Bosovska
M.,
Vedmid
N.,
Melnychenko S.,
Okhrimenko A.
Development of
the tourist cluster
// Problems and
Perspectives
in
Management. –
2017. – №. 4 – С.
134-149.
http://dx.doi.org/1
0.21511/ppm.15(4
).2017.12
https://businesspe
rspectives.org/jou
rnals/problemsand-perspectivesinmanagement/issue
269/developmentof-the-tourismcluster (Scopus)
5.Okhrimenko
A., Boiko M.,
Bosovska
M.,
Melnychenko S.,
Poltavska
O.
Multisubject
Management of
the
National
Tourism System
// Problems and
Perspectives in
Management. –
2019. – Volume
17, Issue №2,
pp.
165-176.
(Scopus)
–
Режим
доступу
:
http://dx.doi.org/
10.21511/ppm.1
7(2).2019.12
(Scopus)
6.Mazaraki A.A,
Boyko
M.H.,
Bosovska
M.,
Kulyk
M.V.
Multi-agent
system
of
information
providing
integration
processes
of
enterprises
Naukovyi Visnyk
Natsionalnoho
Hirnychoho
Universytetu/ –
2020. – № 3.,

59

c.146-151.
(Scopus)
7.Melnychenko
S., Boiko M.,
Okhrimenko A.,
Bosovska
M.,
Mazaraki
N.
Foresight
technologies
of
economic systems
(on the example
of tourist systems
of Ukraine) // /
Problems
and
Perspectives
in
Management. –
2020. – №4. (,
Scopus)

Мельничен
ко С.В.,
д.е.н., проф.

1.Mazaraki
A.,
Boiko
M.,
Okhrimenko A.
Melnychenko S.,
< Zubko Т. The
impact of the
national
tourism
system on the
economic growth
in
Ukraine
//
Problems
and
Perspectives
in
Management.
–
2019. – 17(4). –
С. 93–101. – URL :
http://dx.doi.org/10.
21511/ppm.17(4).2
019.08 |
2.Boiko
M.,
Bosovska
M.,
Vedmid
N.,
Melnychenko S.,
Okhrimenko A. <
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Таблиця 18
ЗВЕДЕНІ ДАНІ
щодо науково-дослідної роботи кафедри (інституту) за 2020 рік
№
Назва показника наукової
Показник
з/п
та науково-технічної діяльності
1.
Науково-педагогічні кадри
1.1. Чисельність науково-педагогічних працівників усього:
19 чол, 21,5 шт од
1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього
з них:
– доктори наук
4
– кандидати наук
12
– без ступеня
3
1.1.2. Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім
сумісництвом, усього
з них:
– доктори наук
– кандидати наук
– без ступеня
1.1.3. Чисельність працівників, які працювали за договорами
цивільно-правового характеру, усього
з них:
– доктори наук
– кандидати наук
– без ступеня
2.
Підготовка наукових кадрів
2.1. Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього
9
з них:
– з відривом від виробництва
– без відриву від виробництва
2.2. Чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді,
усього
2.3. Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантури у
2
звітному періоді, усього
з них: – із захистом дисертації
1
2.4. Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього 2
– кандидатських дисертацій, усього з них:
- захищених у спеціалізованих вчених радах КНТЕУ
1
- захищених у спеціалізованих вчених радах за межами
ВНЗ
– докторських дисертацій, усього з них:
1
- захищених у спеціалізованих вчених радах КНТЕУ
- захищених у спеціалізованих вчених радах за межами
ВНЗ
Результативні показники виконання
3.
науково-дослідних робіт
3.1. Загальна кількість науково-дослідних робіт, які
виконувались у звітному періоді за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету, усього

№
з/п
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності
Загальна кількість науково-дослідних робіт, які
виконувались у звітному періоді за рахунок коштів
замовників, усього
Загальна кількість науково-дослідних робіт, які
виконувались у звітному періоді в межах робочого часу,
усього
Кількість завершених науково-дослідних робіт за рахунок
коштів загального фонду державного бюджету у звітному
періоді, усього
Кількість завершених науково-дослідних робіт, які
виконувались за рахунок коштів замовників, усього
Кількість завершених науково-дослідних робіт, які
виконувались в межах робочого часу, усього
Кількість проведених наукових заходів (семінарів,
конференцій, симпозіумів), усього
з них:
– всеукраїнських
– міжнародних

Взято участь у конференціях, усього
з них:
– у національних
– у міжнародних
– за межами України
3.9. Зроблено науковцями доповідей /тез на конференціях,
усього
з них:
– у національних
– у міжнародних
– за межами України
3.10. Взято участь у тренінгах , стажуваннях усього
з них:
– у національних
– у міжнародних
– за межами України
4.
Наукові праці
4.1. Опубліковано монографій, усього од./друк.арк.
з них:
в Україні, усього од./др.арк.
3.8.

4.2.

за кордоном, усього од./др.арк.
з них:
Опубліковано розділів монографій, усього од./друк.арк. ,
з них:
в Україні, усього од./др.арк.
за кордоном, усього од./др.арк.
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Показник
2

2

53 заходи, в межах
яких 113 участей
9 заходи, в межах
яких 11 участей
44 заходи в межах
яких 102 участей
48
3
45
17/31

0/3
17/28
65
8
57
-

№
з/п
4.3.

Назва показника наукової
Показник
та науково-технічної діяльності
Кількість опублікованих статей, усього од./друк.арк.,
26/12 др.ак
з них:
у фахових виданнях України, усього од./друк.арк. 20/9
за кордоном, усього од./друк.арк. 6/3

4.4

У міжнародних наукометричних базах даних, усього
одиниць, з них:
- Scopus
- Web of science
Кількість цитувань у виданнях, що входять до науковометричних баз даних
- Scopus

4.5.

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.

93 цитування, Ніндекс-15
, Н-індекс-4
39/11,7

Web of science
Опубліковано тез , усього од./друк.арк.
Опубліковано підручників, усього од./друк.арк.
Опубліковано навчальних посібників, усього од./друк.арк.
Опубліковано інших навчально-методичних видань,
93/213,9 др.арк
усього од./друк.арк.
Інноваційна спрямованість результатів наукових,
науково-технічних робіт
Подано заявок на видачу охоронних документів, усього
одиниць, в тому числі:
" – в Україні, з них:
– патентів на винаходи
– патентів на корисну модель
– свідоцтв авторського права
– інших охоронних документів
" – за кордоном, з них:
– патентів на винаходи
– патентів на корисну модель
– свідоцтв авторського права
– інших охоронних документів
Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому
числі:
" – в Україні, з них:
– патентів на винаходи
– патентів на корисну модель
– свідоцтв авторського права
– інших охоронних документів
" – за кордоном, з них:
– патентів на винаходи
– патентів на корисну модель
– свідоцтв авторського права
– інших охоронних документів
Молоді вчені (до 35 років)
Чисельність молодих учених, усього
з них:
– доктори наук
-

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

3+1 тези
3
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№
з/п

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності
– кандидати наук
– аспіранти
– докторанти
– без ступеня, не включаючи аспірантів
6.2. Опубліковано монографій, за участю молодих вчених,
усього од./друк.арк.
з них:
– в Україні
– за кордоном
6.3. Опубліковано підручників, за участю молодих вчених,
усього од./друк.арк.
6.4. Опубліковано навчальних посібників, за участю молодих
вчених, усього од./друк.арк.
6.5. Кількість статей, усього од./друк.арк.
з них:
– у фахових виданнях України
– статей у зарубіжних виданнях
6.6 У міжнародних наукометричних базах даних, усього
одиниць, з них:
- Scopus
- Web of science
6.7. Кількість цитувань у виданнях, що входять до
наукометричних баз даних усього одиниць, з них:
- Scopus
- Web of science
- для соціо-гуманітарних наук Copernicus
- в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ)
6.8. Участь у наукових заходах (семінарах, конференціях,
симпозіумах), усього,
з них:
– всеукраїнських
– міжнародних
– за межами України
6.9. Зроблено доповідей на конференціях, усього
з них:
– у національних
– у міжнародних
– за межами України
6.10. Молоді вчені, які є експертами у Експертній раді МОН або
інших дорадчих органах
7.
Наукова робота студентів
7.1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДР,
усього осіб
з них: – з оплатою
– без оплати
7.2. Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та
міжнародних олімпіад
в тому числі:
– міжнародних олімпіад
– всеукраїнських олімпіад
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Показник
2
9

2
2

1

2
2

№
з/п
7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності
Кількість переможців, які одержали нагороди за
результатами олімпіад, усього,
в тому числі:
– міжнародних олімпіад
– всеукраїнських олімпіад
Кількість студентів – учасників всеукраїнських та
2
міжнародних конкурсів студентських НДР
в тому числі:
– міжнародних конкурсів
2
– всеукраїнських конкурсів
з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів
– переможці міжнародних конкурсів
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 280
з них: – самостійно
Кількість опублікованих тез, усього

Показник

Завідувач кафедри ____________________________
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