
   

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ   

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені  

В.Н.КАРАЗІНА НАКАЗ   

    26.03.2021р.    м. Харків   №0210-07/111   

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу   

Заочна форма навчання   

Про затвердження тем  кваліфікаційних робіт   

Згідно з навчальним планом ЗАТВЕРДИТИ теми кваліфікаційних робіт 

студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 

«Туризм» та призначити керівників кваліфікаційних робіт: Група УТз-41 за 

контрактом   

1. БОГОНОС Руслана Павлівна «Вплив міжнародного туризму на економіку 

Канади» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Довгаль Г.В.   

2. БОРЗЕНКОВА Анна Олегівна «Особливості розвитку музейної мережі як 

складової культурно-пізнавального туризму України» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Посохов І.С.   

3. ВАСИЛЕНКО Аліна Олександрівна «Перспективи розвитку сучасних 

інноваційних технологій в туризмі» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Гапоненко Г.І.   

4. ЖАДАН Владилена Володимирівна «Проблеми та перспективи розвитку 

ресторанного господарства України в сучасних умовах» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Шамара І.М.   

5. ЗАХАРЧУК Денис Олегович «Розробка стратегії формування туристичної 

привабливості міста Харкова» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Довгаль Г.В.   

6. ІСАКОВ Володимир Сергійович «Регіональні особливості розвитку 

рекреаційно-туристичної галузі України (на прикладі Одеської області)» – 

Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Сідоров М.В.   

7. КИРПИШЕВА Тетяна Вікторівна «Аналіз розвитку міжнародного туризму в 

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



8. МОВЧАН Катерина Олександрівна «Аналіз рекламної діяльності 

туристичної компанії «АСТРАВЕЛ»» – Керівник кваліфікаційної роботи – 

доц. Сідоров М.В.   

9. МУСЛІМОВА Діна Сергіївна «Оцінка туристичного потенціалу 

Кобиляцького району Полтавської області» – Керівник кваліфікаційної 

роботи – доц. Євтушенко О.В.   

10. НАГОРНА Софія Юріївна «Розробка програми розвитку сільського зеленого 

туризму в Харківській області» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Гапоненко Г.І.   

11. ОНУШКО Анастасія Андріївна «Конкурентоспроможність підприємства 

туристичного бізнесу: характеристика та напрями підвищення (на прикладі 

апарт-отелю «Мост Сити Апарт Отель», м. Днепр)» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Довгаль Г.В.   

12. РОДЕНКО Анжеліка Русланівна «Проблеми та перспективи формування 

ринку сільського зеленого туризму в Україні» – Керівник кваліфікаційної 

роботи – доц. Сідоров М.В.   

13. РОМАНОВА Анастасія Сергіївна «Вплив Covid-19 на міжнародний туризм»  

– Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Юрченко С.О.   

14. СНЕСАР Єлизавета Олександрівна «Ресурсний потенціал та сучасний стан 

розвитку туристичної галузі Туркменістану» – Керівник кваліфікаційної 

роботи – викл. Згурська Ю.В.   

15. ТКАЧЕНКО Аліна Олександрівна «Особливості стратегічних комунікацій у 

міжнародному готельному бізнесі» – Керівник кваліфікаційної роботи – викл. 

Згурська Ю.В.   

   


