
 

 

Інформація  

про кандидата історичних наук, доцента 

Сливенка Вячеслава Альбертовича 

Спеціальність 242 Туризм 

 

 

Освіта 

 

1980-1985 рр. – Харківське вище військове авіаційне 

інженерне училище, спеціальність «Конструкція летальних 

апаратів та двигунів», кваліфікація авіаційний інженер-

механік; 

1997-2000 рр.  Дніпропетровський національний університет, 

спеціальність «Правознавство», кваліфікація  юрист; 

2010 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: 

«Державна політика у сфері боротьби з  кримінальною 

злочинністю на Півдні України в 1921–1928 рр.», 

спеціальність 07.00.01 – «Історія України»; 

2014 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри 

менеджменту та туристичного бізнесу; 

2014-2017 рр. – докторантура ДНУ ім. О. Гончара, 

спеціальність 07.00.01 – «Історія України». 

 

Досвід роботи 

 

З 01.09.2019 р. – по теперішній час – доцент кафедри 

туристичного бізнесу та гостинності Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара; 

З 01.09.2012 – по 31.08.2019 – доцент кафедри 

менеджменту та туристичного бізнесу Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара; 

З 01.04.2011 – по 31.08.2012 – доцент кафедри 

міжнародних відносин Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара; 

З 01.02.2008 – по 31.03.2011 – старший викладач кафедри 

міжнародних відносин Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара; 

З 01.09.2007 – по 31.01.2008 – старший викладач кафедри 

менеджменту Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара; 

З 05.08.1980 р. – 30.06.1985 р. – курсант ХВВАІКУ, а з 



01.07.1985 р. – 31.09.2007 р. – кадрова військова служба на 

посадах офіцерського складу Збройних Сил (з них з 05.01.1995 

р. – до 31.08.2007 р. – на посадах науково-педагогічного 

складу кафедри військової підготовки ДНУ ім. О. Гончара). 

 

Досвід 

міжнародної 

діяльності 

 

2019р. – по теперішній час – заступник декана з 

міжнародного співробітництва на факультеті економіки 

Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара; 

2018 р. – VІІІ Міжнародна  науково-практичної 

конференція:  Стратегії економічного розвитку країн в 

умовах глобалізації. ДНУ ім. О. Гончара, м. Дніпро (Член 

оргкомітету конференції). 

2017 р. – XVII Міжнародна науково-практична конференція  

«Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери 

успіху та виклики розвитку. ДНУ ім. О. Гончара, м. Дніпро, 

23-24 березня 2017 р. (Експерт). 

2017 р.  – VІІ Міжнародна науково-практична конференція:  

Стратегії економічного розвитку країн в умовах 

глобалізації. ДНУ ім. О. Гончара, м. Дніпро, (Член 

оргкомітету конференції)  

2016 р. – VІ Міжнародна  науково-практичної конференція:  

Стратегії економічного розвитку країн в умовах 

глобалізації. ДНУ ім. О. Гончара, м. Дніпро (Член 

оргкомітету конференції) 

 

Досвід методичної 

роботи 

 

2016 – член науково-методичної ради на факультеті 

міжнародної економіки Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара; 

 

Виконання 

ліцензійних вимог 

Відповідаю 11 видам чи результатам діяльності, 

переліченим в пункті 30 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності, за спеціальністю 242 Туризм: 1, 2, 3, 5, 

10, 13, 14, 15,16, 17, 18. 

Мови Українська – вільно; 

Російська – вільно; 

Німецька – задовільно. 

 

Основні публікації 1. Сливенко В.А. Поширення посадової злочинності серед 

співробітників ВУНК у 1919−1922 рр. (за матеріалами 

Катеринославської губернської надзвичайної комісії) / В. А. 

Сливенко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: 

Історія та археологія. Вип.25 (1), Д.: Ліра, 2017 – С.66-72. 



(Збірник індексується в міжнародних наукометричних базах, 

зокрема Web of Science); 

2. Сливенко В.А. Державно-приватне партнерство в 

туризмі. / В.Є. Редько, В.А. Сливенко // Теорія та практика 

управління суб’єктами підприємництва: колект. моногр. / за 

заг. ред. Т. В. Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – 

С. 203-212. 

3. Slyvenko V. Gastronomic tourism development trends in the 

Baltic countries in the context of integration processes / V. 

Slyvenko, A. Stepanova, T.  Puras // (іноземне фахове видання) 

[Електронний ресурс]  // Modern engineering and innovative 

technologies.  Karlsruhe, Germany № 13, 2020. 

https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit12-

06/meit12-06  (1,0 д.а.).  

4. Сливенко В.А.  Історичні передумови появи і 

поширення туризму у світі / Менеджмент міжнародного 

туристичного бізнесу: [Текст] навч. посіб. / Мешко Н. П. [та 

ін.].- Д.: РВВ ДНУ, 2019. – 76с (внесок автора 1 д.а. розділ 2).  

5. Сливенко В.А.  Шляхи активізації вітчизняного 

гастротуризму на міжнародному туристичному ринку / В. 

Сливенко, А. Долгієр, К. Хрулькова // [Електронний ресурс] 

Ефективна економіка. – 2019. – № 5. – Режим доступу до 

журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7054   

6. 3. Сливенко В.А. Аналіз сучасного стану та пріоритетів 

розвитку ділового туризму в Україні /  В. Сливенко, Т. 

Подорожко, В. Шишкіна //  [Електронний ресурс] / Ефективна 

економіка. – 2019. – № 6. – Режим доступу до журналу:    

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7115. 

7. 4. Сливенко В.А. Класичні та сучасні бізнес стратегії 

туристичних підприємств / Сливенко В.А., Єрмакова А.О. // 

[Електронний ресурс] Ефективна економіка. – 2018. – № 11. – 

Режим доступу до журналу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6705 

8. Теорія та практика менеджменту міжнародного 

туристичного бізнесу: навч. посіб. / [Н. П. Мешко, А. А. 

Кобченко, М. О. Кальницька та ін. ] ; за заг. ред. д.е.н., проф. 

Н. П. Мешко. – Д.: ДНУ, 2018. – 248 с. (внесок автора 4 д.а. 

розділ 1).  

9. Сливенко В.А. Зелений туризм та рекреаційні послуги / 

В.Є. Редько, В.А. Сливенко // «Зелена» економіка: від 

глобальної концепції до реалій місцевого розвитку: 

кол.монограф. – Днепр: Середняк Т.К., 2018. – С. 172-191.  

10. Сливенко В.А. Створення регіональних та 

http://confcontact.com/2020-kolektyvna-monographiya/kolektyvna_monographiya_2020__maket.pdf
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місцевих систем безпеки в туризмі / В.А. Сливенко // 

Регіональний туризм: стратегія, ресурси, перспективи 

розвитку: кол. монографія за ред. Н.П. Мешко, В.Є. Редько, 

О.П. Крупський. – Дніпро, Акцент ПП, 2016. – С. 130-155. 

 

Додаткова 

професійна 

інформація 

 

Член громадської спілки «Асоціація індустрії 

гостинності України» з 2019 р. 

З 2019 р. – забезпечує виконання угоди між ДНУ та 

Самарським районним територіальним центром 

комплектування та соціальної підтримки м. Дніпра – про 

наукове консультування з питань забезпечення санаторно-

курортним оздоровленням ветеранів Збройних Сил України 

(Самарський районний військовий комісаріат). 

Підготував здобувачів освіти для участі у II етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

туризму, які зайняли призові місця (Островський Д.  – брав 

участь  у ІІ етапі, 2020 р.; Таран С. 3-е місце, 2018р).  

 

ID у системі 

наукової 

ідентифікації  

 

Web of Science Author ID – http://www.researcherid.com/rid/D-

4159-2016 

ORCID - http://orcid.org/0000-0002-6149-9015 

Google Scholar – 

https://scholar.google.ru/citations?user=nL1pIN8AAAAJ&hl=ru 

ResearcherID – AAG-6038-2019  

ResearchGate –

https://www.researchgate.net/profile/Vyacheslav_Slyvenko 
 

E-mail cheslavs21@gmail.com 
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