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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 (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 

«Туризм» та призначити керівників кваліфікаційних робіт: Група УТз-61 за 

контрактом  

1. БІРЮК Юлія Андріївна «Регіональні особливості розвитку міжнародного 

туризму в Африканському макрорегіоні» – Керівник кваліфікаційної роботи 

– доц. Баранова В.В.  

2. БЛІКАНОВА Лоліта Артурівна «Вдосконалення системи управління якістю 

готельних послуг (на прикладі підприємства «Reikartz Kharkiv»)» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Гапоненко Г.І.  

3. ГУР’ЄВ Владислав Олександрович «Перспективи розробки маркетингової 

стратегії Європейських туроператорів в умовах пандемії» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Довгаль Г.В.  

4. ЗІНЧЕНКО Катерина Русланівна «Роль міжнародного туризму в культурній 

політиці Франції» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Юрченко С.О.  

5. САМОЙЛОВА Катерина Геннадіївна «Регіональні особливості розвитку 

сільського зеленого туризму в США» – Керівник кваліфікаційної роботи – 

доц. Алексєєва Т.І.  

6. ХОМЕНКО Анна Ігорівна «Організаційно-економічний механізм сталого 

розвитку туризму  в Україні» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Довгаль Г.В.  

7. ЯКОВЕНКО Вікторія Андріївна «Подієвий туризм як маркетинговий 

інструмент просування регіону» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Алексєєва Т.І.  

  



Підстава: службова записка   

                  

Проректор     
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Факультет міжнародних економічних  Проректору  

відносин та туристичного бізнесу  з науково-педагогічної роботи   

   Харківського національного  

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА  університету імені В.Н. Каразіна  

27.10.2020 р.  Антону ПАНТЕЛЕЙМОНОВУ  

  
  

Прошу затвердити теми кваліфікаційних робіт студентів 2 курсу 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» та призначити 

керівників кваліфікаційних робіт:  

Група УТз-61 за 

контрактом  

1. БІРЮК Юлія Андріївна «Регіональні особливості розвитку міжнародного 

туризму в Африканському макрорегіоні» – Керівник кваліфікаційної роботи 

– доц. Баранова В.В.  



2. БЛІКАНОВА Лоліта Артурівна «Вдосконалення системи управління якістю 

готельних послуг (на прикладі підприємства «Reikartz Kharkiv»)» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Гапоненко Г.І.  

3. ГУР’ЄВ Владислав Олександрович «Перспективи розробки маркетингової 

стратегії Європейських туроператорів в умовах пандемії» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Довгаль Г.В.  

4. ЗІНЧЕНКО Катерина Русланівна «Роль міжнародного туризму в культурній 

політиці Франції» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Юрченко С.О.  

5. САМОЙЛОВА Катерина Геннадіївна «Регіональні особливості розвитку 

сільського зеленого туризму в США» – Керівник кваліфікаційної роботи – 

доц. Алексєєва Т.І.  

6. ХОМЕНКО Анна Ігорівна «Організаційно-економічний механізм сталого 

розвитку туризму  в Україні» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Довгаль Г.В.  

7. ЯКОВЕНКО Вікторія Андріївна «Подієвий туризм як маркетинговий 

інструмент просування регіону» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Алексєєва Т.І.  

  

Декан факультету міжнародних економічних 

відносин  

та туристичного бізнесу                                               Валерій РЄЗНІКОВ  

  


