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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Рєзніков Валерій Володимирович – декан факультету міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу, к. е. н., доц. (голова) 

Данько Наталя Іванівна – завідувачка кафедри міжнародної електронної 

комерції та готельно-ресторанної справи, к. е. н., доц. (заступниця голови)  

Доценко Олена Михайлівна – заступник декана з наукової роботи факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, к. ю. н., доц. 

(секретарка) 

Бабенко Віталіна Олексіївна – д. е. н., к. т. н., проф. Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна  

Миколенко Дмитро Валерійович – д. і. н., доц. Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, координатор проєкту Жан Моне модуль 

Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія сучасний стан і погляд у 

майбутнє» 611665-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE 

Миколенко Олена Петрівна – к. е. н., доц. Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, керівник проєкту Жан Моне модуль 

Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія сучасний стан і погляд у 

майбутнє» 611665-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE 

Решетняк Олена Іванівна – к. е. н., доц. Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

Соколовська Олена Олександрівна – к. т. н., доц. Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

Страпчук Світлана Іванівна – к. е. н., доц. Національного фармацевтичного 

університету  

Чуйко Андрій Миколайович – к. т. н., доц. Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 
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КАЛЕНДАР РОБОТИ 

 

25 травня, понеділок 

 

10.00 Вітальне слово декана факультету міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу к.е.н., 

доц. Рєзнікова Валерія Володимировича і директорки 

ТОВ «Альта Гурме Групп Харків» регіонального 

представництва «Кофе Illy», шеф-бариста, викладачки в 

Al.Cuisine School Пилипюк Богдани Валеріївни  

 

Посилання у Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/8702717202?pwd=R1ZPRk5oN1Jt

L2hRRzlaTE9rbUF3dz09 

Meeting-ID: 870 271 7202 

Password: 1tL1wz 

 

10.20 – 11.30  Робота секцій  

 

11.30 – 12.00 Перерва  

 

12.00 – 13.00  Робота секцій 

 

13.00 – 14.00  Підведення підсумків роботи конференції  

 

Регламент: 

доповідь – до 15 хвилин, обговорення – до 5 хвилин  

Робочі мови конференції: українська, російська і англійська  

https://us04web.zoom.us/j/8702717202?pwd=R1ZPRk5oN1JtL2hRRzlaTE9rbUF3dz09
https://us04web.zoom.us/j/8702717202?pwd=R1ZPRk5oN1JtL2hRRzlaTE9rbUF3dz09
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ПЕРША СЕКЦІЯ  

Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу 

 

25 травня, понеділок, 10.20 – 13.00 

Посилання у Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/8702717202?pwd=R1ZPRk5oN1JtL2hRRzlaTE9rbUF3dz09 

Meeting-ID: 870 271 7202 

Password: 1tL1wz 

 

Модератор: Данько Наталя Іванівна, кандидат економічних наук, доцент 

 

Безкоровайна Ілона, Шульжинська Юлія (Харківська державна 

академія культури). Кемпінг як перспективний та доступний заклад розміщення 

Науковий керівник: кандидат історичних наук, старший викладач Фомін 

Михайло Володимирович 

 

Вольперт Мілена (Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна). Організація надання додаткових послуг у підприємстві 

готельного господарства та напрями їх вдосконалення 

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Данько Наталія 

Іванівна 

 

Гайдук Марія (Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна). Ідентифікація харчових продуктів у готельно-ресторанній 

справі 

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Соколовська Олена 

Олександрівна 

 

Гонтар Аліна (Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна). Організація готельного господарства Італії 

https://us04web.zoom.us/j/8702717202?pwd=R1ZPRk5oN1JtL2hRRzlaTE9rbUF3dz09
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Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Данько Наталя 

Іванівна 

 

Губанова Анастасія (Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна). Адаптація персоналу ресторанної сфери до нових потреб 

суспільства 

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Решетняк Олена 

Іванівна  

 

Ємельянова Іліна (Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна). Аналіз сучасних тенденцій розвитку ринку харчових продуктів 

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Соколовська Олена 

Олександрівна 

 

Зінченко Анастасія (Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна). Дослідження якісних характеристик гречаної крупи, що 

використовується в торгівельній мережі та готельно-ресторанному секторі  

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Соколовська Олена 

Олександрівна 

 

Клап Анастасія (Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна). Удосконалення обслуговування міжнародних мереж як 

сучасна тенденція розвитку готельного бізнесу (на прикладі міжнародної 

мережі «HYATT») 

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Данько Наталя 

Іванівна 

 

Курочкінa Ольга (Харківський гуманітарний університет «Народна 

українська академія»). Сучасна тенденція розвитку готельного бізнесу 
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Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Решетняк Олена 

Іванівна 

 

Лаврик Ольга (Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна). Напрями виходу з кризи закладів ресторанного 

господарства під час пандемії 

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Решетняк Олена 

Іванівна 

 

Луньова Поліна (Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна). Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного 

бізнесу 

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Чуйко Андрій 

Миколаєвич 

 

Шевченко Анастасія (Харківський національний університет імені В. Н. 

Каразіна). Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в Україні 

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Решетняк Олена 

Іванівна 
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ДРУГА СЕКЦІЯ 

Перспективи розвитку міжнародної електронної комерції 

 

25 травня, понеділок, 10.20 – 13.00 

Посилання у Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/8702717202?pwd=R1ZPRk5oN1JtL2hRRzlaTE9rbUF3dz09 

Meeting-ID: 870 271 7202 

Password: 1tL1wz 

 

Модератори:  Решетняк Олена Іванівна, кандидат економічних наук, доцент 

 

Новікова Яна (Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна). Застосування електронної комерції в бізнесі 

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Бабенко Віталіна 

Олексіївна 

 

Скачкова Орина (Харківський гуманітарний університет «Народна 

українська академія»). Аналіз розвитку електронної комерції в країнах світу 

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Решетняк Олена 

Іванівна 

 

Чилла Данііл (Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна), Бабенко Дарія (Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця). Електронна комерція: комунікації та 

співробітництво 

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Бабенко Віталіна 

Олексіївна 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/8702717202?pwd=R1ZPRk5oN1JtL2hRRzlaTE9rbUF3dz09
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Yurchenko Oleksii (Kharkiv National University of Radioelectronics). 

Artificial intelligence for owner and client in hotel and restaurant business  

Scientific advisor: PhD (Economics), Associate professor Olena Reshetnyak  



9 

ТРЕТЯ СЕКЦІЯ 

Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, сучасність та погляд у 

майбутнє 

у рамках реалізації проєкту Жан Моне модуль Infrastructure that have 

united Europe: Insights into the History, Recent Developments and Outlook for 

Capacities 611665-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE 

 

25 травня, понеділок, 10.20 – 13.00 

Посилання у Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/9754809446 

Meeting-ID: 975 4809 446 

 

Модератори: Миколенко Дмитро Валерійович, доктор історичних наук, 

доцент; Миколенко Олена Петрівна, кандидат економічних наук, доцент 

 

Алтухов Іван (Харківський ліцей № 141). Інфраструктурний проєкт як 

інструмент колоніальної експансії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на 

прикладі Багдадської залізної дороги)  

Науковий керівник: доктор історичних наук, доцент Миколенко Дмитро 

Валерійович 

 

Баклушина Валерія (Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна). Сучасний стан інфраструктурного розвитку готельного 

бізнесу в Україні 

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Миколенко Олена 

Петрівна 

 

Бірюкова Олександра (Харківський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного управління при президентові 

України). Ризики, що знищують проєкти 

https://us04web.zoom.us/j/9754809446
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Науковий керівник: доктор державного управління, професор Статівка 

Наталія Валеріївна 

 

Ващенко Юрій (Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна). Від А. Меуччі до Т. Едiсона: технологічна еволюція 

телефону 

Науковий керівник: доктор історичних наук, доцент Миколенко Дмитро 

Валерійович 

 

Гуменна Анна (Національний університет «Києво-Могилянська 

академія»). Вплив організаційної культури на ефективність роботи команди.  

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Гуменна 

Олександра Віталіївна  

 

Матвєєва Анна (Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна). Еко-готелі як інноваційна концепція гостинності  

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Миколенко Олена 

Петрівна 

 

Попова Єлизавета (Харківський національний університет будівництва та 

архітектури). Бізнес-план соціального підприємництва «Салон краси «Elli 

beauty room»» 

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Смачило 

Валентина Володимирівна 

 

Проскурня Маргарита (Харківський національний аграрний університет 

ім. В. В. Докучаєва). Сучасні теорії мотивації: як ефективно керувати 

проєктною командою  

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Страпчук 

Світлана Іванівна  
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Страпчук Олена (Харківський технологічний ліцей № 9). Теорії 

командної взаємодії та їх застосування  

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Страпчук 

Світлана Іванівна  

 

Шульга Вікторія (Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна). До питання про розвиток мережі кінотеатрів у Німеччині 

міжвоєнного періоду  

Науковий керівник: доктор історичних наук, доцент Миколенко Дмитро 

Валерійович 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса оргкомітету  

 

Україна, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин 

та туристичного бізнесу, 

тел.: +38(057)707-52-90,  

е-mail: kafedramekgrs@gmail.com  

web: http://international-relations-tourism.karazin.ua/schools/MEK_GRS  

http://international-relations-tourism.karazin.ua/schools/MEK_GRS

