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ПРОГРАМА 

підсумкової науково-практичної конференції 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей за напрямом  

«Туризм» 

  

 

 

 

28 березня 2019 року 

м. Харків 



Регламент проведення конференції 

 

9:00 – 9:30 – реєстрація учасників конференції (хол нового корпусу) 

9:30 – 10:00 – екскурсія новим 7-ми поверховим корпусом (початок екскурсії 

біля входу в корпус) (за бажанням) 

10:00 – 10:30 – Пленарне засідання (аудиторія А3). 

 

Привітальне слово голови конкурсної комісії: 

Проректора з науково-педагогічної роботи ХНЕУ ім. С. Кузнеця, к.е.н., 

професора, Єрмаченка Володимира Єгоровича. 

Привітальне слово керівника секції «Туризм»: 

Завідувача кафедри туризму ХНЕУ ім. С. Кузнеця, д.е.н., професора, 

Сущенко Олени Анатоліївни. 

 

10:30 – 13:00 – робота науково-практичної конференції (ауд. А3)  

13:00 – 14:00  – Перерва на обід.  

14:00 – 16:00 – Продовження роботи науково-практичної конференції (ауд. А3)  

16:00 – 16:30  – Обговорення результатів роботи. 

16:30 – 17:00  – Заключне пленарне засідання, підведення підсумків роботи 

конференції, нагородження переможців. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШАНОВНІ УЧАСНИКИ ! 

 

Щиро вітаємо Вас на підсумковій науково-практичній конференції 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей за напрямом «Туризм» в Харківському національному 

економічному університеті імені Семена Кузнеця. Бажаємо всім учасникам 

цікаво та корисно провести час в науковому оточенні, а також успіхів та 

перемог. 

 

 

Організаційний комітет 

 

Єрмаченко Володимир Єгорович – голова галузевої конкурсної комісії 

к.е.н., професор, заступник керівника (проректор з науково-педагогічної 

роботи). 

Зима Олександр Григорович – к.е.н., професор, заступник керівника 

(проректор з науково-педагогічної роботи). 

Сущенко Олена Анатоліївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

туризму ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Алдошина Марія Володимирівна – к.е.н., доцент кафедри туризму 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

 



Секція «Туризм» 

 

Керівник секції – Сущенко Олена Анатоліївна – д.е.н., професор, 

завідувач кафедри туризму Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця. 

Відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри туризму –  

Алдошина Марія Володимирівна – к.е.н., доцент кафедри туризму 

Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця. 

Секретар секції – Лосева Ольга Геннадіївна – викладач кафедри 

туризму Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця. 

 
Прізвище, ім’я та по 

батькові студента 
Назва закладу вищої освіти 

Тема роботи 

 

1 2 3 

Архілюк Маргарита 

Дмитрівна,  

Пентякова Анастасія 

Андріївна 

Чернівецький торговельно-

економічний інститут КТЕУ 

 

Сакральні об’єкти 

Карпатського регіону як 

ресурсна складова 

екскурсійної діяльності 

Богомазова Софія 

Андріївна,  

Дорошенко Таїсія 

Андріївна 

Національний університет 

цивільного захисту України 

 

 

Мотивація туризму 

сучасної української 

молоді 

Валежний Вадим 

Геннадійович 

 

Харківський Національний 

економічний університет 

 ім. С. Кузнеця 

Формування 

маркетингової 

комунікаційної політики 

туристичної фірми 

Вороніна Анастасія 

Володимирівна 

 

Харківський Національний 

університет 

 ім. В. Н. Каразіна 

Проблеми та перспективи 

розвитку міжнародного 

туризму в Україні 

Вощана Марія 

Володимирівна 

 

Національний університет 

харчових технологій 

 

Чат-бот як засіб 

автоматизації роботи з 

клієнтами туристичної 

компанії 

Глоба Ангеліна 

Едуардівна,  

Чернобровкіна Аріна 

Альбертівна 

Сумський державний 

університет 

 

Обґрунтування доцільності 

використання технологій 

доповненої реальності в 

туризмі  

Дранко Ірина Степанівна 

 

 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України 

 

Екологічний туризм 

пріоритетний напрям 

сталого розвитку 

 



Прізвище, ім’я та по 

батькові студента 
Назва закладу вищої освіти 

Тема роботи 

 

1 2 3 

Дьома Максим Романович 

 

 

Хмельницький кооперативний 

торговельно – економічний 

інститут 

 

Театралізовані 

реконструкції історичних 

подій та туристичні 

можливості навчальної 

екскурсії як інноваційні 

туристичні продукти 

Зьома Маргарита 

Володимирівна 

 

Харківський національний 

університет міського 

господарства ім. О.М. Бекетова 

 

Перспективи розвитку 

кінного туризму (на 

прикладі Харківської 

області) 

Кадигроб Юрій Юрійович 

 

 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет 

 

Шляхи підвищення 

ефективності туристичного 

бізнесу в Україні на основі 

залучення іноземних 

інвестицій  

Карпусь Марія 

Владиславівна 

 

Дніпровський національний 

університет  

ім. О. Гончара 

Потенціал мостів 

м. Дніпро в розвитку 

туризму 

 

Кваско Юлія Юріївна 

 

 

Донецький національний 

університет економіки і торгівлі 

ім. М. Туган-Барановського 

Роль індустріального 

туризму у формуванні 

позитивного іміджу 

промислового регіону 

Колодруб Юлія 

Олександрівна 

 

 

Національний університет 

кораблебудування  

ім. адм. Макарова 

 

Винний гастротуризм – 

перспективний напрям 

розвитку 

Причорноморського 

регіону України 

Кононенко Поліна 

Олегівна 

 

 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

 

Формування безбар’єрного 

простору в 

туроператорській 

діяльності  

Звонова Юлія Юріївна  

 

 

Кременчуцький національний 

університет 

 ім. М. Остроградського 

 

Надання туристичних 

послуг: комунікація з 

клієнтами та формування 

довіри 

Левковська Жанна 

Вікторівна 

 

Сумський державний 

педагогічний університет 

 ім. А. С. Макаренко 

Фестивалі як ресурс для 

розвитку івент-туризму на 

Сумщині 

Литовка Юлія Сергіївна 

 

 

Київський національний 

університет технологій та 

дизайну 

 

Формування концепції 

відкриття власної справи 

на засадах франчайзингу 

для підприємств сфери 

туризму 

Петришин Діана Романівна 

 

 

Львівський інститут економіки і 

туризму 

 

Винний туризм як 

перспективний напрям 

спеціалізованого туризму 

Рикичинська Анастасія 

Федорівна 

Київський національний 

університет 

Розвиток та географія 

українського етнотуризму 



Прізвище, ім’я та по 

батькові студента 
Назва закладу вищої освіти 

Тема роботи 

 

1 2 3 

  ім. Т. Шевченка в Канаді 

Русова Дарія Русланівна 

 

Кременчуцький національний 

університет 

 ім. М. Остроградського 

Перспективи розвитку 

волонтуризму в Україні 

 

Савчук Анастасія 

Андріївна 

 

 

Вінницький державний 

педагогічний університет 

 ім. М. Коцюбинського 

 

Перспективи розвитку 

велосипедного туризму на 

теренах Жовківського та 

Сокальського районів 

Львівщини 

Семенюк Діана Сергіївна 

 

 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування 

 

Розробка інтерпретативних 

екскурсій як конкурентна 

перевага розвитку туризм в 

регіоні (на прикладі 

Рівненської області) 

Сопельник Вікторія 

Олександрівна,  

Тихонюк Дарина 

Андріївна 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет 

 

Державне регулювання 

розвитку туризму в Україні 

Торяник Ксенія Юріївна 

 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі 

Формування ресторанної 

інфраструктури 

туристичних дестинацій 

Челембієнко Катерина 

Сергіївна 

 

Полтавський національний 

технічний університет 

 ім. Ю. Кондратюка 

Ecological street food 

Чернявська Світлана 

Сергіївна 

 

 

ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет 

 ім. В. Стефаника» 

 

Фортифікаційні споруди 

Карпатського регіону 

Румунії як об’єкта 

туристичної атракції 

Щоткіна Юлія Борисівна 

 

 

Харківський Національний 

економічний університет 

 ім. С. Кузнеця  

 

Increasing tourism potential 

of the Kharkiv region 

through the event tourism 

development 

 

 


