МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
26–27 листопада 2020
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, конференція проводилась в
онлайн-режимі з використанням платформи ZOOM.

Програма конференції передбачала роботу п’яти секцій:
 Сучасні тенденції та стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу.
 Інновації харчових технологій та продукції ресторанного господарства.
 Розвиток туристичної сфери в умовах глобалізації.
 Стан та перспективи розвитку економіки та менеджменту індустрії
гостинності.
 Наукові основи гуманітарної підготовки фахівців для сфери гостинності,
освітні та професійні стандарти.
Модератор Марія ПАСКА – завідувач кафедри готельно-ресторанного
бізнесу

Львівського

державного

імені Івана Боберського, професор.

університету

фізичної

культури

На участь у конференції зголосилися науковці із 37 установ із них 33
заклади вищої освіти України, зокрема, Національний університет харчових
технологій

м.

Київ,

Київський

національний

торговельно-економічний

університет, Харківський державний університет харчування та торгівлі,
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ,

Національний

університет «Запорізька політехніка» та інші, Словаччини Slovak Agrarian
University, Nitra, та Польщі Health Resort Panorama Morska, Комітет ресторанного

бізнесу, PROFI CLUB, ресторани Фраєрка, RUBA HUB, асоціація дієтологів
України.
Оргкомітет отримав 121 тезу доповідей.
Перший день Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні
тенденції розвитку індустрії гостинності» пройшов насичено, успішно та
інформативно.
Лист подяки надіслав проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків
Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ Дюло ФОДОР –
навчального закладу, як співорганізатора Конференції.

Доповідь Лідії Лукович «Робота закладів ресторанного господарства під час
пандемії COVID-19» викликала широке зацікавлення в учасників конференції,
адже доповідач досить практично та сучасно підійшла до викладу інформації. До
дискусії приєдналися Галина Щука, професор кафедри географії та туризму
Закарпатського

угорського

інституту

імені

Ференца

Ракоці

ІІ,

Тетяна

Колісниченко, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних
студій та туризму Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро).

Учасники заходу мали змогу дізнатися про міжнародне співробітництво
Університету

та

готельно-відпочинкового

комплексу

Panorama

Morska

(Республіка Польща) за допомогою доповіді Lerzy Roszak – асистента директора з
міжнародних питань Health Resort Panorama Morska («ПРОФЕСІЙНА ПРАКТИКА
СТУДЕНТІВ

В

КОНТЕКСТІ

МІЖНАРОДНОЇ

СПІВПРАЦІ

ІЗ

ГОТЕЛЬНО-

ВІДПОЧИНКОВИМ КОМПЛЕКСОМ «HEALTH RESORT & MEDICAL SPA «PANORAMA
MORSKA»).

До жвавого обговорення долучилися Олеся Прісс, завідувач кафедри
харчових технологій та готельно-ресторанної справи Таврійського державного
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного та Андрій Кухтій,
заступник декана факультету туризму Львівського державного університету
фізичної культури імені Івана Боберського.
Представник «Health Resort Panorama Morska» висловив слова вдячності
щодо успішної міжнародної співпраці, результатом якої є якісна, практична
підготовка студентів до професійної діяльності.

Цікавою та актуальною була доповідь завідувача кафедри харчових
технологій

та

готельно-ресторанної

справи

Таврійського

державного

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного Олесі Прісс –
«Проблема скорочення продовольчих втрат і харчових відходів як засіб
досягнення стійкої продовольчої системи».
У дискусії взяли участь Наталія Павленчик, завідувач кафедри економіки та
менеджменту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана
Боберського, Ігор Смаль, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної
справи Університету Короля Данила (м.Івано-Франківськ) та Марта Карпова,
студентка спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Львівського державного
університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Із ґрунтовною та інформативною доповіддю «До запитання про розвиток
гастрономічного туризму» виступила професор кафедри географії та туризму
Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ – Галина Щука.
Обговорення інформації підтримали Тетяна Колісниченко, доцент кафедри
міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму Університету
митної справи та фінансів (м. Дніпро), а також магістрант спеціальності
«Готельно-ресторанна справа» ЛДУФК – Алла Левчук.

Не менш актуальною, науково-обгрунтованою була доповідь Ігора Смаля,
професора кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Університету Короля
Данила (м.Івано-Франківськ).

Дискусію підтримали Андрій Голод, завідувач кафедри туризму ЛДУФК та
Галина Щука, професор кафедри географії та туризму Закарпатського угорського
інституту імені Ференца Ракоці ІІ.

Другий день конференції відзначився майстер-класом від студентів гуртківців
професорки Маріі Паски спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Андрія та Марти
Карпових, котрі представили інноваційні способи приготування кавових напоїв.
До цікавої дискусії долучилися Орися Їжевська, доцент кафедри готельноресторанного бізнесу, Світлана Криштанович – доцент кафедри психології
та педагогіки, Алла Левчук – магістр спеціальності «Готельно-ресторанна справа»
ЛДУФК та Наталія Матвієнко, доцент кафедри країнознавства та туризму Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

Надзвичайно актуальною на сьогодні стала доповідь директора навчального
центру Profi Club (м.Київ) Ольги Михайлової «Система «Hazard analysis and
critical control point у ресторанній сфері».

В обговоренні проблемних питань взяли участь Анатолій Павленчик,
доцент кафедри інформатики та кінезіології, Світлана Криштанович, доцент
кафедри психології та педагогіки Львівського державного університету фізичної

культури імені Івана Боберського, Галина Щука – професор кафедри географії та
туризму Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ.

Результати

своїх

досліджень

на

тему

«Різноманітність

продуктів

традиційного локального та крафтового виробництва Закарпаття та їх вадливість
у сфері туризму» були представлені доцентом Закарпатського угорського
інституту імені Ференца Ракоці ІІ – Торпоі Йосипом Йосиповичем. До
обговорення приєдналися Марія Паска, завідувач кафедри готельно-ресторанного
бізнесу ЛДУФК та Галина Щука, професор кафедри географії та туризму
Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ.
З сучасною та актуальною доповіддю виступила викладач кафедри туризму
ЛДУФК – Валентина Лабарткава, з роботою під керівництвом Володимира
доцента кафедри туризму Володимира Худоби, яка висвітлила питання
«Сільський зелений туризм у Львівській області: сучасний стан та перспективи
розвитку».

Андрій Голод, завідувач кафедри туризму запропонував учасникам
конференції науково-обгрунтовані результати дослідження на тему «Дестинація
як форма просторової організації регіональних туристичних систем». До дискусії
долучився Володимир Худоба – доцент кафедри туризму ЛДУФК.
Ґрунтовно та інформативно виступив із доповіддю викладач кафедри
спортивного туризму ЛДУФК, який запропонував тему для обговорення «Стан
фізичної придатності студентів спеціальності «Туризм». Марія Паска, завідувач

кафедри готельно-ресторанного бізнесу ЛДУФК висловила позитивний відгук
щодо якості підготовленого дослідження.

Завершальним виступом була доповідь аспірантки факультету туризму –
Христини Лешко, яка вдало проаналізувала інструменти корпоративної соціальної
відповідальності у діяльності підприємств сфери послуг, про що відзначила
завідувач кафедри Марія Паска.

Позитивно роботу конференції оцінила Лідія Тимошенко, викладач кафедри
спортивного туризму.

У підсумках виступили декан факультету туризму Володимир Холявка та
завідувач кафедри Марія Паска, які оголосили про наступну зустріч 1-2 жовтня 2021.

На

позитивних

нотах

завершилася

Міжнародна

науково-практична

конференція «Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності». Усі учасники
конференції отримали неоціненний досвід та практичні поради від провідних
науковців, менеджерів України, Польщі, щодо функціонування сфери готельноресторанного та туристичного бізнесу.

Участь Вищих навчальних закладів та інших організацій у конференції:
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана
Боберського
Slovak Agrarian University, Nitra
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника»
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київського національного торговельно-економічного університет
Компанія PROFI CLUB, м.Київ
Львівський інститут економіки і туризму
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ужгородський національний університет
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Університет митної справи та фінансів
ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»
Асоціація дієтологів України
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Херсонський державний університет
Ресторан «RUBA HUB»
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Львівський торговельно-економічний університет
Луганський національний аграрний університет
Вінницький національний аграрний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра
Моторного
Національний університет харчових технологій
Сумський національний аграрний університет
Національний авіаційний університет
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного
бізнесу НТУ «ХПI»
Університет Короля Данила, Івано-Франківськ
Луцький національний технічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Щиро вдячні учасникам за активну участь у роботі конференції

Голова оргкомітету
конференції, завідувач кафедри
готельно-ресторанного бізнесу, професор

Марія Паска

