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Організаційний комітет конференції  
 

Голова оргкомітету: 
Бакіров В.С. – ректор Харківського національного університету імені  

В.Н. Каразіна, член-кореспондент НАН України, доктор 
соціологічних наук, професор. 

 
Члени оргкомітету: 

Александров В.В. – перший проректор Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, кандидат економічних наук, 
професор 

Богула П.О. – заступник начальника управління з координації та проведення 
фінальної частини Євро-2012, начальник відділу розвитку 
інфраструктури регіону Харківської області Харківської обласної 
держадміністрації (за його згодою) 

Вишневська О.О. – професор кафедри туристичного бізнесу Інституту 
економіки і міжнародних відносин Харківського національного 
університету імені    В.Н. Каразіна, кандидат педагогічних наук, 
професор 

Волкова І.І. – ст. викладач кафедри туристичного бізнесу Інституту 
економіки і міжнародних відносин Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна 

Голіков А.П. – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин 
Інституту економіки і міжнародних відносин Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор 
географічних наук, професор, академік АНВШ України 

Григорова-Беренда Л.І. – заступник декана факультету міжнародних 
економічних відносин та туристичного бізнесу Інституту 
економіки і міжнародних відносин Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, доцент кафедри міжнародних 
економічних відносин 

Гуслєв А.П. – заступник декана факультету міжнародних економічних 
відносин та туристичного бізнесу Інституту економіки і 
міжнародних відносин Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, викладач кафедри туристичного бізнесу 

Грицак Ю.П. – доцент кафедри туристичного бізнесу Інституту економіки і 
міжнародних відносин Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, кандидат географічних наук, доцент 

Залюбовський І.І. – перший проректор з наукової роботи Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, член-
кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, 
професор 

Іскендеров Р.А. – керівник студентського наукового товариства факультету, 
студент  кафедри туристичного бізнесу Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна (за його згодою) 



 3 

Казакова Н.А. – заступник декана факультету міжнародних економічних 
відносин та туристичного бізнесу Інституту економіки і 
міжнародних відносин Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, кандидат географічних наук, професор 

Супруненко Н.А. – начальник управління культури і туризму Харківської 
обласної державної адміністрації (за її згодою) 

Любіцева О.О. – завідувач кафедри країнознавства та туризму Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 
географічних наук, професор (за її згодою) 

Парфіненко А.Ю. – виконуючий обов’язки завідувача кафедри туристичного 
бізнесу Інституту економіки і міжнародних відносин 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 
кандидат історичних наук, доцент 

Сідоров В.І. – декан факультету міжнародних економічних відносин та 
туристичного бізнесу Інституту економіки і міжнародних 
відносин Харківського національного університету імені В.Н. 
Каразіна, кандидат економічних наук, професор 

Юрченко С.О. – професор кафедри туристичного бізнесу Інституту 
економіки і міжнародних відносин Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, кандидат географічних наук, 
професор 

 
 

Секретаріат організаційного комітету 
 

Євтушенко О.В. – старший викладач кафедри туристичного бізнесу 
Інституту економіки і міжнародних відносин Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна 

Перепелиця А.С. – викладач кафедри туристичного бізнесу Інституту 
економіки і міжнародних відносин Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна 

Подлепіна П.О. – старший викладач кафедри туристичного бізнесу Інституту 
економіки і міжнародних відносин Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна 

Прокопова Д.Є. – старший лаборант кафедри туристичного бізнесу Інституту 
економіки і міжнародних відносин Харківського національного 
університету імені    В.Н. Каразіна 

Тютюнник О.А. – старший лаборант кафедри туристичного бізнесу 
Інституту економіки і міжнародних відносин Харківського 
національного університету імені    В.Н. Каразіна 

Федоренко І.П. – старший лаборант кафедри туристичного бізнесу Інституту 
економіки і міжнародних відносин Харківського національного 
університету імені    В.Н. Каразіна 
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ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ  

Міжнародної науково-практичної конференції 
«Туристичний бізнес: світові тенденції та національні 

пріоритети» 
 (21 травня 2010 року), 

ХАРКІВ 
 

9.30 – 10.00 Реєстрація учасників ( пл. Свободи 4, Зал 
засідань Вченої Ради університету, 4 
поверх) 

10.00 – 10.30 Урочисте відкриття конференції 
10.30 – 11.00 Відкриття виставки студентського 

туристичного фото «Туризм: торжество 
різноманіття» 

11.00 – 12.00 Пленарне засідання (Зал засідань Вченої 
Ради, 4 поверх) 

12.00 – 12.30 Кава-брейк 
12.30 – 15.00 Робота круглого столу (Зал засідань Вченої 

Ради, 4 поверх) 
15.00 – 15.300 Підведення підсумків 

15.30 – 16.00 Екскурсія до музею університету (2 поверх) 

16.00  Святкова вечеря 

  
 
 
Робочі мови конференції : українська, російська 
 
Регламент роботи:   доповідь  до 10 хвилин, 

      обговорення до 5 хвилин 
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УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ 
(Зал засідань Вченої Ради,  з 10-00 до 10-30) 

 
Вітальні слова 

Александров В.В. – перший проректор Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, кандидат економічних наук, професор 

Alex Sasha Klayman – Другий Секретар, Посольство Держави Ізраїль в 
Україні 

Холодок В.Д. – виконуюча обов’язки начальника Головного управління 
культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації 

Сідоров В.І. – декан факультету міжнародних економічних відносин та 
туристичного бізнесу Інституту економіки і міжнародних відносин 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат 
економічних наук, професор 

Богула П.О. - заступник начальника управління з координації підготовки та 
проведення «Євро 2012» Харківської обласної державної адміністрації  

Ген С.Н. - директор харківського видавництва "Золоті сторінки" 

Рязанова С.Є. – начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності 
Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та Європейської 
інтеграції, Харківська обласна державна адміністрація 

 
Презентація наукових розробок кафедри туристичного бізнесу 

 
*** 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(Зал засідань Вченої Ради,  з 11-00 до 12-00) 

 

• Alex Sasha Klayman – Другий Секретар, Посольство Держави Ізраїль в 
Україні 
«СТРУКТУРА КОММЕРЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ИЗРАИЛЕ» 
• Любіцева О.О. – завідувач кафедри країнознавства та туризму 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 
географічних наук, професор 
«СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ» 
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• Гладкевич Г.И. – доцент Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, кандидат географических наук, доцент 
 «ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ»  
• Свірідова Н.Д. – завідувач кафедри туризму і готельного господарства 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 
(Луганськ), доктор економічних наук, професор 
«ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ІМІДЖУ РЕГІОНУ» 
• Шандор Ф.Ф. – завідувач кафедри туризму Ужгородського 
національного університету, кандидат соціологічних наук, доцент  
«БРЕНД, ЯК ФАКТОР РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ 
ГАЛУЗІ» 
• Куделко С.М. – директор Центру краєзнавства Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук, 
професор 
«ХАРЬКОВЩИНА – ТУРИСТИЧЕСКОЕ ИНКОГНИТО. ПУТИ И МЕТОДЫ 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ КРАЯ» 
• Сокол Т.Г. – завідувач кафедри спеціальних туристичних дисциплін 
факультету туристичного менеджменту Інституту туризму Федерації 
профспілок України 
«МІСЦЕ СПЕЦІАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ 
ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ У ВНЗ УКРАЇНИ» 
• Байназаров А.М. – доцент кафедри туристичного бізнесу 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат 
географічних наук, доцент, Варвинська І. В., Сінна О. І., Юр’єва А. В.  
«ЯКІСНА ТУРИСТИЧНА ОСВІТА – НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ» 
• Голубченко И.В. – заведующий кафедры экономической географии 
Башкирского государственного педагогического университета имени           
М. Акмуллы,  кандидат географических наук, доцент  
«ОБЩИЙ ПОДХОД К ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ 
НАСЕЛЕНИЯ И НАСЛЕДИЯ» 
• Олейник Н.Н. – заведующий кафедрой украиноведения Белгородского 
государственного университета,  доктор исторических наук, профессор 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-
УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА (СТРАТЕГИЯ И 
ТАКТИКА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ)» 
• Вишневська О.О. – професор кафедри туристичного бізнесу 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат 
педагогічних наук, професор, Парфіненко А.Ю. – виконуючий обов’язки 
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завідувача кафедри туристичного бізнесу Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук, доцент, Сідоров 
В.І. – декан факультету міжнародних економічних відносин та туристичного 
бізнесу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 
кандидат економічних наук, професор 
«З ДОСВІДУ НАПИСАННЯ ПІДРУЧНИКА З ДИСЦИПЛІНИ 
«ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО» 

 

РОБОТА КРУГЛОГО СТОЛУ 
(Зал засідань Вченої Ради,  з 12-30 до 14-30) 

 
Модератор – к.і.н., доц, Парфіненко А.Ю. 

 
• Бачинин В.А. –профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета сервиса и экономики, заместитель директора по НИР, доктор 
социологических наук, профессор 
«УКРАИНСКИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ  В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ» (Об одном из 
направлений развития украинско-российского туристически-экскурсионного 
сервиса) 
• Божук Т.І. - доцент кафедри менеджменту факультету економіки та 
менеджменту Львівського державного інституту новітніх технологій та 
управління імені В’ячеслава Чорновола, кандидат технічних наук, доцент,         
Венгльовська Н.Є. - студентка кафедри менеджменту факультету економіки 
та менеджменту Львівського державного інституту новітніх технологій та 
управління імені В’ячеслава Чорновола  
«ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОБ’ЄКТІВ САДОВО–ПАРКОВОГО 
МИСТЕЦТВА (на прикладі «Софіївки» (Україна) та «Петергофу» (Росія)» 
• Волкова І.І. – старший викладач кафедри туристичного бізнесу 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
«КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ» 
• Галасюк С.С. – доцент кафедри економіки та управління туризмом 
Одеського державного економічного університету, кандидат економічних 
наук, доцент 
«ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 
ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ» 
• Грицак Ю.П. – доцент кафедри туристичного бізнесу Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат географічних наук,  
доцент 
«ОСНОВНІ ВИДИ ЕКСТРИМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ» 
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• Євтушенко О.В. – старший викладач кафедри туристичного бізнесу 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
«ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНКИ 
ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В ЕКОНОМІЦІ ПОСЛУГ» 
• Ільчішина І.О. – старший лаборант кафедри туризму і соціальних наук 
факультету торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу 
Харківського торговельно-економічного інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету  
«ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХАРКОВА В КОНТЕКСТІ 
ПРОВЕДЕННЯ ЄВРО-2012» 
• Каплін О.Д. – професор кафедри туристичного бізнесу Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор історичних наук, 
професор 
«ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО ТУРИЗМА НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (на примере круиза-конференции)» 
• Кондрова А.Е. – старший преподаватель Башкирского 
государственного университета, кандидат географических наук 
«РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ ФРАНЦИИ» 
• Кудокоцев Н.С. – кандидат биологических наук Донецкого института 
туристического бизнеса, Блакберн А.А. – кандидат биологических наук 
Донецкого национального технического университета 
«ЗОНИРОВАНИЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОМУ ПОТЕНЦИАЛУ» 
• Лола Ю.Ю. – викладач кафедри туризму факультету міжнародних 
економічних відносин Харківського національного економічного 
університету, кандидат економічних наук  
«ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РУХУ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ» 
• Лутаєва Т.В. – доцент факультету торгівлі, готельно-ресторанного та 
туристичного бізнесу Харківського торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат 
історичних наук, доцент 
«РОЗВИТОК ГОСТИННОСТІ В ХАРКОВІ (ДРУГА ПОЛ. ХІХ–ПОЧ. ХХ 
СТ.)» 
• Олейник Н.Н. – заведующий кафедрой украиноведения Белгородского 
государственного университета,  доктор исторических наук, профессор, 
Дейнеко А.В. – аспирант кафедры экономики и управления на предприятии 
Белгородского государственного университета,    Шидловская В.Э. – 
студентка факультета бизнеса и сервиса Белгородского государственного 
университета 
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«ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ НА ПРИМЕРЕ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
• Перепелиця А.С. – викладач кафедри туристичного бізнесу 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  
«ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИЗМІ НА 
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК В КРАЇНІ» 
• Подлепіна П.О. – старший викладач кафедри туристичного бізнесу 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
«КЛАСТЕРИ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА АКТИВІЗАЦІЇ 
РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ» 
• Прокопова Д.Є. – старший лаборант кафедри туристичного бізнесу 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, магістр з 
банківської справи 
«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ» 
• Селютін В.М. – доцент Харківського державного університету 
харчування та торгівлі, кандидат економічних наук, доцент, Губарев О.О. – 
доцент Харківського державного університету харчування та торгівлі, 
кандидат економічних наук, доцент, Селютіна Г.А. – доцент Харківського 
державного університету харчування та торгівлі, кандидат технічних наук, 
доцент 
«ЗАКОРДОННІ МОДЕЛІ ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 
АГРОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ» 
• Смирнов І.Г. – професор кафедри країнознавства та туризму 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 
географічних наук, професор 
«ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТА ЙОГО 
РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ «СТАЛОГО ТУРИЗМУ», «ГОТЕЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ В ХОДІ ПІДГОТОВКИ ДО ЧЕМПІОНАТУ 
ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ ЄВРО-2012: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ 
РОЗВИТКУ» 
• Ханова О.В. – завідувач кафедри менеджменту та маркетингу  
Міжнародного Слов’янського університету, кандидат географічних наук  
«ІНФРАСТУКТУРА ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ: ЇЇ РОЛЬ ТА 
ЗНАЧЕННЯ» 
• Шаповалова О.О. – викладач кафедри туристичного бізнесу  
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат 
історичних наук 
«ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В ЯПОНІЇ» 
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• Юрченко С.О. – професор кафедри туристичного бізнесу Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат географічних наук, 
професор 
«ЭФЕС КАК ЦЕНТР ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА» 
• Яковчук О.В. – доцент кафедри туризму і соціальних наук факультету 
торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Харківського 
торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-
економічного університету, кандидат географічних наук, доцент 
«АНАЛІЗ ПРОСТОРОВОЇ ПОВЕДІНКИ ТУРИСТІВ НА ЄВРО-2012» 
• Безрук Т.Г. – студентка кафедри туристичного бізнесу Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна 
«ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  КУРОРТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ»  
науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Павлова О.Г. 
• Віхляєва Я.Ю. – студентка кафедри туристичного бізнесу 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 
«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ 
ЧЕХІЇ» 
науковий керівник: кандидат географічних наук, професор Юрченко С.О. 
• Гостєва Н.П. – аспірантка  Класичного приватного університету         
м. Запоріжжя 
«РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ СФЕРОЮ 
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ» 
• Дегтярьова К.І. – студентка кафедри туристичного бізнесу 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
«ПОТЕНЦІАЛ І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В 
ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ» 
науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Павлова О.Г. 
• Ковальова І.В. – студентка кафедри туристичного бізнесу 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
«РОЗВИТОК  ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ - ОДНА ІЗ 
СКЛАДОВИХ  РОЗВИТКУ ЕКСКУРСІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ» 
науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент Байназаров А.М. 
• Корячко Р.С. – студент кафедри туристичного бізнесу Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна 
«ЗАСТОСУВАННЯ КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМИ 
ІНТЕРНЕТ ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ» 
науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Куштим В.В. 
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• Кравченко І. Ю. – студентка кафедри туристичного бізнесу 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ» 
науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Куштим В.В. 
• Лабжания Р.Г. – студент кафедры туристического бизнеса 
Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина 
«ЗНАЧЕНИЕ «ЕВРО-2012» ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
УКРАИНЫ» 
научный руководитель: кандидат исторических наук, доцент           
Парфиненко А.Ю. 
• Пацюк В.С. – аспірантка кафедри країнознавства і туризму Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, Криворізький державний 
педагогічний університет 
«МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ВИХОДУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ РЕГІОНІВ 
НА ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК УКРАЇНИ» 
• Пугіч Ю.А. – студентка кафедри економіки та управляння туризмом 
факультету міжнародної економіки Одеського державного економічного 
університету, Нездоймінов С.Г. – старший викладач кафедри економіки та 
управляння туризмом факультету міжнародної економіки Одеського 
державного економічного університету 
«РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ» 
• Смага В.В. – студентка кафедры туристического бизнеса Харьковского 
национального университета имени В.Н. Каразина 
«ПАЛОМНИЧЕСТВО ПО ХРАМАМ ЧЕРНОБЫЛЯ» 
научный руководитель: кандидат исторических наук, доцент           
Парфиненко А.Ю. 
• Степанюк Ю.А. – студентка кафедри туристичного бізнесу 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  
«СУЧАСНИЙ СТАН ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ЗАКАРПАТСЬКОМУ 
РЕГІОНІ» 
науковий керівник: кандидат географічних наук, професор Юрченко С.О. 
• Тоузакова К.С. – студентка кафедри економіки та управляння 
туризмом факультету міжнародної економіки Одеського державного 
економічного університету, Нездоймінов С.Г. – старший викладач кафедри 
економіки та управляння туризмом факультету міжнародної економіки 
Одеського державного економічного університету 
«РЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ» 
• Чайнак О.К. – студентка кафедри економіки та управляння туризмом 
факультету міжнародної економіки Одеського державного економічного 
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університету, Нездоймінов С. Г. – старший викладач кафедри економіки та 
управляння туризмом факультету міжнародної економіки Одеського 
державного економічного університету 
«СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ТУРИСТИЧНИХ ТЕРИТОРІЙ» 
• Шинкаренко І.В. – студентка кафедри економіки та управління 
туризмом факультету міжнародної економіки Одеського державного 
економічного університету 
«ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ» 
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Вищі навчальні заклади та інші державні установи, 
співробітники яких беруть участь у конференції 

1. Башкирский государственный университет 

2. Башкирский государственный педагогический университет имени           
М. Акмуллы 

3. Белгородский государственный университет 

4. Донецкий институт туристического бизнеса 

5. Донецкий национальный технический университет 

6. Інститут туризму Федерації профспілок України 

7. Криворізький державний педагогічний університет 

8. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

9. Класичний приватний університет м. Запоріжжя 

10.  Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені 
В’ячеслава Чорновола 

11.  Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

12. Міжнародний Слов'янський університет 

13.  Одеський державний економічний університет 

14.  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

15.  Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики 

16.  Ужгородський національний університет 

17.  Харківський державний університет харчування та торгівлі 

18.  Харківський національний економічний університет 

19.  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

20.  Харківський торговельно-економічний інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету 
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