
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

ПІБ: Білик Владислав Васильович 

к.е.н., доцент кафедри туризму та рекреації 

 

E-mail: v.bilyk@knute.edu.ua  

КВАЛІФІКАЦІЯ 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

1997 р. захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук 

Тема дисертації «Ефективність малих форм підприємництва в сфері обслуговування» 

Науковий керівник д.е.н., проф. Карсекін В.І. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Стажування : Географічний факультет Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Рада по вивченню продуктивних сил України Національної 

академії наук України, Туристична асоціація України, Заміський рекреаційний 

комплекс «Трипільське сонце», «ПрАТ «Укрпрофтур». 

ДОСВІД РОБОТИ 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Наукова та педагогічна діяльність з 1993 року - аспірант, асистент, старший 

викладач, доцент. 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ 

Стратегічний маркетинг в туризмі, Менеджмент, Комунікативний менеджмент, 

Велнес-туризм, Культурно-пізнавальний туризм. 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 

Геопросторові та управлінські аспекти розвитку туристичної і рекреаційної діяльності 

в Україні 

ПЕРЕЛІК ПРАЦЬ 

· Білик В.В., Туник М.М. Кастомізація туристичних послуг // Матеріали IV Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Стан і перспективи 

сучасного туризму», (6-7 грудня, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2018 -230 с. 

· Білик В.В. Репутаційний менеджмент сервісних організацій // Міжнародна науково- 

практична конференція “Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління 

та права: теорія і практика”, 20 жовтня 2018 р. – Полтава, 2018. 

mailto:v.bilyk@knute.edu.ua


· Білик В.В. Івентизація туристичних регіонів України // Всеукраїнська науково- 

практична інтернет-конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно- 

ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку».- 29-30 жовтня 

2018 р. - Умань, 2018 р. 

· Білик В.В. Інтерим-підприємництво в цифровій економіці // ХІІ Міжнародна науково- 

практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва» 30 

листопада 2018 р. - Харків, 2018. 

· Білик В.В. Культурно-пізнавальний туризм: опор. конспект лекцій ; авт. В.В. Білик. – 

Київ : КНТЕУ, 2018. – 121 с. 

· Комунікативний менеджмент: опорн. конспект; авт. В.В. Білик. – К., Київ. нац. торг.- 

екон. ун-т, 2018. - 102 с. 

· Білик В.В., Фірсов В.К. Сервісний менеджмент: основні підходи до визначення, 

структура та рівні формування у сфері туризму // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково- 

практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Стан і перспективи сучасного 

туризму». – Суми: ФОП Цьома С. П., 2017. – С. 106-111. 

· Рекреалогія : опор. конспект лекцій; авт. В.В. Білик, Жученко В.Г. – Київ : КНТЕУ, 2017. 

– 83 с. 

· Білик В.В. Рачкінда І.Б. Стратегія маркетингу курортних дестинацій. // Матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стан і перспективи сучасного 

туризму». Суми, 2016. – С. 6-12. 

· Білик В. В. Кроленко К.Є. Стратегія розвитку туристичного потенціалу регіону // 

Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стан і 

перспективи сучасного туризму» – Суми, СумДПУ, 2014. - С. 158-165. 

· Білик В.В. Передумови і напрями розвитку рекреаційного бізнесу // Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи 

туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації 

розвитку». – Умань. : УНУС, 2016. 

· Білик В.В. Типологічний аналіз суб’єктів туристичного бізнесу.// Матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Управління туристичною 

індустрією: методологія і практика»: збірник наукових праць. – Полтава: Видавництво 

«Копі-центр», 2016. – 137 с 

· Білик В.В. Рекреаційний менеджмент: передумови формування і розвитку. // Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний, готельний і ресторанний 

бізнес: інновації та тренди». – К.: КНТЕУ, 2016 

· Туристичне країнознавство: опорний конспект лекцій Уклад.: В.В. Білик. – К. : КНТЕУ, 

2012. – 46с. 

· Комунікативна підготовка як ключовий чинник професійної компетентності менеджера 

туристичного підприємства . - Вісник КНТЕУ, №5, 2008, С. 114-120. 

· Формування комунікативних компетенцій в професійній підготовці менеджерів 

виставкового бізнесу . - Виставковий бізнес в Україні: інтеграція освіти, науки та 

практики. – Київ : Виставкова федерація України, 2009. – С. 82 – 90. 

· Академічна чесність як фактор конкурентоспроможності та підвищення якості вищої 

освіти // Інновації в освіті : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. – К., Київ. нац. торг.- 

екон. ун-т, 2012 

· Управління хостелами в Україні: проблемні питання та перспективи розвитку // 

«Готельно-ресторанний, туристичний та виставковий бізнес: інноваційні напрями 

розвитку». - К: КНЕУ, 2011. 

· Основи рекламної діяльності в туризмі : Навч.посібник для студентів економічних 

спеціальностей вищих навч.закладів / Н. І. Ведмідь, С. В. Мельниченко, В. В. Білик. — 

К. : КНТЕУ, 2007. — 103с. 


