
Науково-дослідна робота кафедри менеджменту і туризму 
У 2015-2016 навчальному році на кафедрі менеджменту і туризму  згідно 

з планом науково-дослідної роботи велась робота над кафедральною науково-
дослідною темою: «Організація та розвиток туризму в м. Чернівці». Керівник 

теми – д.е.н., професор Кифяк В.Ф., виконавці: к.е.н., доценти: Гуменюк А.М., 
Бутирська І.В, Чичун В.А.; к.і.н., доцент: Білецький Б.Ф..; к.г.н., доцент: Гищук 
Р.М.;  к.п.н., ст.викладач: Москальов М.А; к.е.н., ст.викладач: Долга Г. В.; 

ст. викладач: Николайчук О.М.; асистенти: Коваль Н.М., Микитюк М.В., 
Розман А.М., Кучер Д.Б. Термін виконання: І квартал 2014р. – IІ квартал 2016 р.  

Наукова та практична цінність дослідження полягає у: 
- розробці програми розвитку туризму в м.Чернівці; 

- визначення принципів розробки програми розвитку туризму та 
факторів впливу на організацію та розвиток туризму в м.Чернівці.  

Наразі здійснюється редагування методичних рекомендацій для 
корегування програми розвитку в м.Чернівці, відповідно до результатів 

отриманих досліджень.  
З жовтня 2016 року, викладацько-професорський склад кафедри 

розпочинає дослідження теми «Антикризовий менеджмент торговельних 
підприємств в умовах соціально-економічних диспропорцій». Основна мета 
дослідження - визначення теоретичних основ та розробка методичних підходів 

до проведення антикризового менеджменту торговельних підприємств в умовах 
соціально-економічних диспропорцій. 

Підготовка  дисертацій  викладачами  та  аспірантами: 
Гаць А.М. – Працює над дослідженням на тему «Управління 

підприємством роздрібної торгівлі», науковий керівник – д.е.н., професор Бай 
С.І. 

Микитюк М.В. - здобувач Тернопільського національного економічного 

університету (ТНЕУ) за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і 

міжнародні економічні відносини, науковим керівником призначено 
Сохацьку О. М. д.е.н., професора. 

Пенюк В.О.  вчиться в аспірантурі КНТЕУ за спеціальністю 08.00.04 

«Економіка і управління підприємствами». Працює над дослідженням на тему 

«Діагностика кадрового потенціалу підприємств торгівлі», науковий керівник – 
д.е.н., професор П’ятницька Г.Т. 

Присакар І.І. вчиться в аспірантурі КНТЕУ за спеціальністю 08.00.04 

«Економіка і управління підприємствами». Працює над дисертаційним 
дослідженням під керівництвом д.е.н., професора Мельниченко С.В. 

Кафедра менеджменту і туризму здійснювала наукове співробітництво 
на підставі договорів про співпрацю з такими установами: 

− Вища школа Туризму  та гостинності (Польща, м.Лодзь); 
− Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Румунія , м.Сучава); 

− Чернівецька міська громадська організація «Бізнес-центр»; 
− Чернівецька обласна державна адміністрація – департамент екології та 

туризму; 
− Департамент економіки Чернівецької міської ради; 



− Асоціація працівників туристичної сфери Чернівецької області 
(«Туристична Буковина»); 

− ПФ «Кнаус»; 
− ПП «Онікс-Тур»; 
− ТОВ «Бізнес-центр «Буковина»; 

− ТОВ фірма «Ліга-Прім»; 
− ТОВ Західно-українська торгова компанія «Продторг»; 

− ТОВ «Олбі-Рос» Рошен; 
− ТОВ «Адвентіс». 

Співробітництво здійснювалось за такими напрямками: 
●обмін необхідною науковою інформацією; 

●консультативні допомоги проведення наукових конференцій, 
симпозіумів, круглих столів, спільних публікацій; 

●підготовка кваліфікованих працівників сфери послуг, організація 
практичного навчання  та стажування майбутніх спеціалістів;  

●проведення спільних заходів з удосконалення підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників туристичної, 

ресторанної та готельної сфери на базі кафедри менеджменту і туризму; 
●підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; 
●дослідження та спільне виконання науково-дослідної роботи. 

Науково-дослідні роботи, які проводяться викладачами, формуються у 
межах пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, тематика яких 

відповідає вимогам часу та відображає ті процеси і явища, що відбуваються в 
економіці України на сучасному етапі. Науковий доробок кафедри становлять 

монографії, методичні посібники, наукові статті, тези доповідей з 
проблематики менеджменту, туризму. 
 


