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Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Заочна форма навчання 

Про затвердження тем  

кваліфікаційних робіт 

 

Згідно з навчальним планом ЗАТВЕРДИТИ теми кваліфікаційних робіт 

студентів 2 курсу, навчання за освітньо-професійною програмою – магістр, 

спеціальності 242 «Туризм» та призначити керівників кваліфікаційних робіт: 

 

Група УТз-61 

за контрактом 

1. АРДЮКОВА Ірина Борисівна «Перспективи відновлення світового 

туристичного ринку на засадах сталого розвитку» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Парфіненко А.Ю. 

2. БАДИГІНА Ганна Сергіївна «Концепція розвитку санаторно-курортної 

галузі в Україні (на прикладі санаторіїв ендокрінного спрямування)» – 

Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Євтушенко О.В. 

3. БОЛБАТ Ірина Сергіївна «Підвищення ефективності управління персоналом 

туристичної фірми (на прикладі турагенства «Азімут»)» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Гапоненко Г.І. 

4. БРИЧЕНКО Андрій Михайлович «Культурно-пізнавальний туризм в 

Україні: сучасний стан та перспективи розвитку» – Керівник кваліфікаційної 

роботи – доц. Юрченко С.О. 

5. ГЛИНЯНКО Олена Миколаївна «Перспективи удосконалення розвитку 

культурно-пізнавального туризму в Україні (на прикладі Харківської 

області)» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Гапоненко Г.І. 

6. КОВАЛЬОВА Вікторія Олегівна «Перспективи підвищення 

конкурентоспроможності туристичної індустрії України на міжнародному 

ринку в постковідний період» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Шамара І.М. 

7. КОНДРАТЕНКО Ангеліна Ігорівна «Розробка заходів покращення 

рекламної діяльності туристичної компанії «Астравел»» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Євтушенко О.В. 

8. КОСТРОМІНОВ Євгеній Сергійович «Діловий туризм як пріоритетний 

напрямок розвитку міської економіки» – Керівник кваліфікаційної роботи – 

доц. Кучечук Л.В. 



9. КОШЕЛЕВА Вікторія Станіславівна «Особливості розвитку міжнародного 

туризму в Україні в умовах глобалізації» – Керівник кваліфікаційної роботи 

– доц. Довгаль Г.В. 

10. МАРТІРОСЯН Аліна Артурівна «Оцінка туристичного ринку Китаю: 

перспективи для України» – Керівник кваліфікаційної роботи – проф. 

Баранова В.В. 

11. МАРЧУК Михайлина Вячеславівна «Впровадження основних засобів 

маркетингової комунікації на туристичному підприємстві «Схід-Авіа»» – 

Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Євтушенко О.В. 

12. РУДЕНКО Маргарита Борисівна «Досвід Туреччини у формуванні 

туристичного бренду країни» – Керівник кваліфікаційної роботи – проф. 

Каплін О.Д. 

13. ХОРОШЕВСЬКА Тетяна Сергіївна «Шляхи підвищення ефективності 

рекламної діяльності туристичного підприємства (на прикладі підприємства 

«Квитки до літа»)» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Євтушенко 

О.В. 

14. ЧЕПУРНА Поліна Андріївна «Перспективи розвитку спортивного туризму в 

Україні» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Посохов І.С. 

15. ЧИЖИК Руслана Ігорівна «Стан розвитку культурно-пізнавального туризму 

в Греції» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Парфіненко А.Ю. 

16. ЧУМАЧЕНКО Анна Олександрівна «Стратегічні напрями розвитку 

внутрішнього туризму в Україні: регіональний аспект» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Довгаль Г.В. 

 

 

Підстава: службова записка  

 

Проректор 

з науково-педагогічної роботи 

 

Проект вносить: 

 

                      Декан факультету 

                   Валерій РЄЗНІКОВ      

               

  

                Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник Управління якості  освіти 

Людмила ІВАНЕНКО 

Завідувач кафедри туристичного 

бізнесу та країнознавства 

Анатолій ПАРФІНЕНКО 

Юрисконсульт І категорії 

Олена ДМИТРІЄВА 
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Проректору 

з науково-педагогічної роботи  

Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна 

Антону ПАНТЕЛЕЙМОНОВУ 
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Декан факультету міжнародних 

економічних відносин 

та туристичного бізнесу                                               Валерій РЄЗНІКОВ 
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