
 

Види і результати професійної діяльності  

Демко Валентини Сергіївни за 2016 -2020 роки : 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection;  

1. DEMKO V. S.et al. (2020). Financial Provision of Investment Activities of the Subjects of the 

World Industry of Tourist Services. Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume XI, 

Summer), 4(44): 890 – 902.  

Режим доступу DOI: https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/5214 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань України  

1. Демко В. С., Пасєка С. Р.,  Сільський зелений туризм як запорука розвитку сільських 

територій. Вісник Черкаського університету, № 4. (Частина 1) Серія: економічні науки, 2017 рік 

(особистий внесок 80%)  

Режим доступу: DOI: http://econom-ejournal.cdu.edu.ua/issue/viewIssue/207/112 

2. Демко В.С. Передумови розвитку зеленого туризму: глобальний, національний і регіо-

нальний виміри/ Нуково-практичний журнал "Регіональна економіка" 2019, №2, 1-110   

Режим доступу: DOI: http://www.re.gov.ua/re201902/re201902_090_DemkoVS.pdf 

3. Демко В.С., Кальченко С.В., Грибова Д.В.  

Рекреаційні аспекти організації анамаційної діяльності в сільському туризмі 

Вісник Одеського національного університету Том 24. Випуск 4 (77) Секція: економіка, 

2019 рік (особистий внесок 32%)  

Режим доступу: DOI: http://liber.onu.edu.ua/pdf/visn_econom_24_4(77).pdf 

4. Демко В.С., Кальченко С.В.,  Стратегічні напрямки розвитку туристичної галузі в За-

порізькій області, Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного універси-

тету імені Дмитра Моторного (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во 

Мелітопольська типографія «Люкс», 2019. - № 1(39). – 304 с. (121-128 с) (особистий внесок 70%)  

Режим доступу: DOI: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/10429/1/17.pdf 

5. Демко В.С., Трусова Н.В. Світова практика оцінювання мультиплікативного ефекту від 

інвестицій в індустрії туристичних послуг. Збірник наукових праць Таврійського державного аг-

ротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки) / За ред. Л.В. Си-

няєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2020. - № 1(41). (особистий 

внесок 50%) 

 

14) керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною гру-

пою;  

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Соціально-економічні ас-

пекти розвитку туристичної діяльності» 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; 

Членство в громадської організації «Інноваціх та соціально-економічні ініціативи» 

 

18) Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше 

двох років.  

Консультування приватного підприємства «ТРТ-ВАРТО» (2018-2020), наданя рекоменда-

ції щодо розробки та організації туристичних маршрутів. 

Консультування Громадської організації «Об’єднання туристичної галузі «Чарівна Тав-

рія» (2018-2020), надані рекомендації щодо розробки туристичних маршрутів, організації і прове-

денні тематичних заходів. 
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