
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

Х А Р К І ВС Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  

і м е н і  В . Н . К А Р А З І Н А  

НАКАЗ 

04.05.2022   м. Харків № 4002-5/132 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Денна 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» за освітньо-професійною програмою «Туризм» та призначити 

керівників кваліфікаційних робіт: 

 Група УТ-41  

за державним замовленням 

1. ДУДНІК Анастасія Олександрівна «Розробка бізнес-плану створення 

капсульного готелю в м. Харків» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Гапоненко Г.І. 

2. ЗЕМЛЯКОВА Катерина Андріївна «Сучасний стан та перспективи розвитку 

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

Євтушенко О.В. 

3. МАЗНИЦЯ Вячеслав В’ячеславович «Вплив російського вторгнення в 

Україну на міжнародний туристичний ринок» – Керівник кваліфікаційної 

роботи – доц. Парфіненко А.Ю. 

4. МАРКОВА Ольга Андріївна «Особливості сучасного стану та перспективи 

розвитку автомобільного туризму і супутніх сервісів в Україні» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Гапоненко Г.І. 

5. ТАНЦЕРОВА Анна Андріївна «Розробка рекламної компанії ресторану 

«Raysky» в м. Одеса» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Кучечук 

Л.В. 

6. ТАРАСЕНКО Анна Олегівна «Особливості організації обслуговування 

туристів у програмах сільського туризму (на прикладі Полтавської області)» 

– Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Подлепіна П.О. 

7. ФІЛІМЕНТЄВА Ольга Валеріївна «Підходи до управління конфліктами на 

туристичних підприємствах» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Подлепіна П.О. 

 

 



Група УТ-42 

за державним замовленням 

 

1. АКІМЕНКО Костянтин Миколайович «Проблеми та перспективи розвитку 

івент-туризму в Україні» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Шамара 

І.М. 

2. БЛОХІНА Поліна Володимирівна «Нейромаркетинговий підхід та 

інструменти впливу на рішення споживачів туристичного продукту» – 

Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Євтушенко О.В. 

3. БОРЯЧОК Едуард Русланович «Туристична галузь як пріоритетний 

напрямок розвитку Китаю: досвід для України» – Керівник кваліфікаційної 

роботи – доц. Євтушенко О.В. 

4. МАЛА Єлизавета Олегівна «Міжнародне співробітництво України та Греції 

в сфері туризму» – Керівник кваліфікаційної роботи – ст. викл. Волкова І.І. 

5. ШАПОВАЛ Анастасія Олександрівна «Розробка та організація групового 

туру для еко-табору» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Шамара І.М. 

6. ШЕСТАКОВА Тетяна Олександрівна «Формування та розвиток 

туристичного бренду країни: досвід Естонії для України» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Євтушенко О.В. 

Група УТ-41 

за контрактом 

1. АРАКЕЛЯН Ліліт Таронівна «Розробка маркетингової стратегії 

туристичного агентства (на прикладі туристичної агенції «Поїхали з нами»)» 

– Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Шамара І.М. 

2. ВАРИЧ Анастасія Сергіївна «Кемпінг і глемпінг як перспективні вектори 

розвитку індустрії туризму в постковідний період: світовий досвід та 

національні перспективи» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Подлепіна П.О. 

3. ВАРЧУК Семен Ігорович «Велика Британія як дестинація освітнього 

туризму» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Парфіненко А.Ю. 

4. ВАСІЛЬЄВА Юлія Романівна «Удосконалення маркетингової діяльності 

туристичної компанії ТОВ «Готіка» у контексті підвищення рівня 

конкурентоспроможності підприємства» – Керівник кваліфікаційної роботи 

– доц. Кучечук Л.В. 

5. ВЕЛИЧКО Валерія Віталіївна «Перспективи розвитку внутрішнього 

туризму Харківської області (на прикладі Дворічанської селищної громади 

Куп’янського району)» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Гапоненко 

Г.І. 

6. ВІЛІЧКО Аліна Олегівна «Імплементація принципів «Зеленого курсу» в 

туристичну галузь України: сучасний стан та перспективні напрями 

впровадження» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Гапоненко Г.І. 

7. ГРИГОРЬЄВСЬКА Анастасія Сергіївна «Основні напрями реалізації 

принципів сталого розвитку туризму України в постковідний період» – 

Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Шамара І.М. 



8. ДУДКІН Єгор Ігорович «Культурний туризм як чинник міжкультурної 

комунікації» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Парфіненко А.Ю. 

9. ЖЕРЕБИЛО Ірина Сергіївна «Дослідження сучасного стану та перспективи 

розвитку готельного господарства м. Київ (на прикладі «Premier Palace Hotel 

Kiev»)» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Довгаль Г.В. 

10. ІСАЄВ Емін Джемалович «Конкурентоспроможність підприємства 

туристичного бізнесу в умовах нестабільного ринку» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Довгаль Г.В. 

11. КАФ’ЯН Армен Арсенович «Особливості формування позитивного іміджу 

готельного підприємства» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Парфіненко А.Ю. 

12. КОНОВАЛОВА Анастасія Вадимівна «Перспективи розвитку екскурсійної 

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

Група УТ-42 

за контрактом 

1. КУЧІН Ян Петрович «Дослідження та удосконалення маркетингової 

діяльності на ринку туристичних послуг» – Керівник кваліфікаційної роботи 

– доц. Писаревський М.І. 

2. МОСЕНЦОВА Валерія Артурівна «Перспективи розвитку музейної мережі 

як складової культурно-пізнавального туризму» – Керівник кваліфікаційної 

роботи – доц. Посохов І.С. 

3. РИВКІНА Валерія Віталіївна «Перспективи розвитку туристичної галузі 

України в умовах переходу до зеленої економіки» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Кучечук Л.В. 

4. САДОВА Дар’я Сергіївна «Аналіз маркетингової діяльності закладів 

готельного господарства (на прикладі готелю «Premier Palace Hotel 

Kharkiv»)» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Кучечук Л.В. 

5. СИРОТА Олександр Андрійович «Сучасний стан та перспективи розвитку 

туризму в Україні» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Подлепіна П.О. 

6. СОЛЯНИК Карина В’ячеславівна «Проблеми та перспективи розвитку 

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

Шамара І.М. 

7. СТАРОВА Кристина Михайлівна «Проблеми та перспективи розвитку 

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

Парфіненко А.Ю. 

8. СТЕПАНЕНКО Вікторія Іванівна «Проблеми та перспективи розвитку 

креативних індустрій в Україні (на прикладі Полтавської області)» – 

Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Панова І.О. 

9. ШАМАНСЬКИЙ Іван Русланович «Перспективи розвитку екстремального 

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

 

Підстава: службова записка.  

 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи 

               

 

                 Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ 



 

                       Проект вносить: 

                    Декан факультету 

                  Валерій РЄЗНІКОВ 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник навчального відділу 

Людмила  ІВАНЕНКО 

Завідувач кафедри туристичного  

бізнесу та країнознавства 

Анатолій  ПАРФІНЕНКО 

Начальник юридичної служби 

  Дарія ДЕМ`ЯНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Факультет міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу 

 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

 

Проректору  

з науково-педагогічної роботи  

Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна 

Антону ПАНТЕЛЕЙМОНОВУ  

 

Згідно з навчальним планом ЗАТВЕРДИТИ теми кваліфікаційних робіт 

студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  

242 «Туризм» за освітньо-професійною програмою «Туризм» та призначити 

керівників кваліфікаційних робіт: 

Група УТ-41  

за державним замовленням 

1. ДУДНІК Анастасія Олександрівна «Розробка бізнес-плану створення 

капсульного готелю в м. Харків» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Гапоненко Г.І. 

2. ЗЕМЛЯКОВА Катерина Андріївна «Сучасний стан та перспективи розвитку 

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

Євтушенко О.В. 

3. МАЗНИЦЯ Вячеслав В’ячеславович «Вплив російського вторгнення в 

Україну на міжнародний туристичний ринок» – Керівник кваліфікаційної 

роботи – доц. Парфіненко А.Ю. 

4. МАРКОВА Ольга Андріївна «Особливості сучасного стану та перспективи 

розвитку автомобільного туризму і супутніх сервісів в Україні» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Гапоненко Г.І. 

5. ТАНЦЕРОВА Анна Андріївна «Розробка рекламної компанії ресторану 

«Raysky» в м. Одеса» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Кучечук 

Л.В. 

6. ТАРАСЕНКО Анна Олегівна «Особливості організації обслуговування 

туристів у програмах сільського туризму (на прикладі Полтавської області)» 

– Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Подлепіна П.О. 

7. ФІЛІМЕНТЄВА Ольга Валеріївна «Підходи до управління конфліктами на 

туристичних підприємствах» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Подлепіна П.О. 

 

 

Група УТ-42 

за державним замовленням 

 

1. АКІМЕНКО Костянтин Миколайович «Проблеми та перспективи розвитку 

івент-туризму в Україні» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Шамара 

І.М. 

2. БЛОХІНА Поліна Володимирівна «Нейромаркетинговий підхід та 

інструменти впливу на рішення споживачів туристичного продукту» – 

Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Євтушенко О.В. 



3. БОРЯЧОК Едуард Русланович «Туристична галузь як пріоритетний 

напрямок розвитку Китаю: досвід для України» – Керівник кваліфікаційної 

роботи – доц. Євтушенко О.В. 

4. МАЛА Єлизавета Олегівна «Міжнародне співробітництво України та Греції 

в сфері туризму» – Керівник кваліфікаційної роботи – ст. викл. Волкова І.І. 

5. ШАПОВАЛ Анастасія Олександрівна «Розробка та організація групового 

туру для еко-табору» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Шамара І.М. 

6. ШЕСТАКОВА Тетяна Олександрівна «Формування та розвиток 

туристичного бренду країни: досвід Естонії для України» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Євтушенко О.В. 

Група УТ-41 

за контрактом 

1. АРАКЕЛЯН Ліліт Таронівна «Розробка маркетингової стратегії 

туристичного агентства (на прикладі туристичної агенції «Поїхали з нами»)» 

– Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Шамара І.М. 

2. ВАРИЧ Анастасія Сергіївна «Кемпінг і глемпінг як перспективні вектори 

розвитку індустрії туризму в постковідний період: світовий досвід та 

національні перспективи» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Подлепіна П.О. 

3. ВАРЧУК Семен Ігорович «Велика Британія як дестинація освітнього 

туризму» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Парфіненко А.Ю. 

4. ВАСІЛЬЄВА Юлія Романівна «Удосконалення маркетингової діяльності 

туристичної компанії ТОВ «Готіка» у контексті підвищення рівня 

конкурентоспроможності підприємства» – Керівник кваліфікаційної роботи 

– доц. Кучечук Л.В. 

5. ВЕЛИЧКО Валерія Віталіївна «Перспективи розвитку внутрішнього 

туризму Харківської області (на прикладі Дворічанської селищної громади 

Куп’янського району)» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Гапоненко 

Г.І. 

6. ВІЛІЧКО Аліна Олегівна «Імплементація принципів «Зеленого курсу» в 

туристичну галузь України: сучасний стан та перспективні напрями 

впровадження» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Гапоненко Г.І. 

7. ГРИГОРЬЄВСЬКА Анастасія Сергіївна «Основні напрями реалізації 

принципів сталого розвитку туризму України в постковідний період» – 

Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Шамара І.М. 

8. ДУДКІН Єгор Ігорович «Культурний туризм як чинник міжкультурної 

комунікації» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Парфіненко А.Ю. 

9. ЖЕРЕБИЛО Ірина Сергіївна «Дослідження сучасного стану та перспективи 

розвитку готельного господарства м. Київ (на прикладі «Premier Palace Hotel 

Kiev»)» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Довгаль Г.В. 

10. ІСАЄВ Емін Джемалович «Конкурентоспроможність підприємства 

туристичного бізнесу в умовах нестабільного ринку» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Довгаль Г.В. 

11. КАФ’ЯН Армен Арсенович «Особливості формування позитивного іміджу 

готельного підприємства» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. 

Парфіненко А.Ю. 



12. КОНОВАЛОВА Анастасія Вадимівна «Перспективи розвитку екскурсійної 

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

Група УТ-42 

за контрактом 

1. КУЧІН Ян Петрович «Дослідження та удосконалення маркетингової 

діяльності на ринку туристичних послуг» – Керівник кваліфікаційної роботи 

– доц. Писаревський М.І. 

2. МОСЕНЦОВА Валерія Артурівна «Перспективи розвитку музейної мережі 

як складової культурно-пізнавального туризму» – Керівник кваліфікаційної 

роботи – доц. Посохов І.С. 

3. РИВКІНА Валерія Віталіївна «Перспективи розвитку туристичної галузі 

України в умовах переходу до зеленої економіки» – Керівник 

кваліфікаційної роботи – доц. Кучечук Л.В. 

4. САДОВА Дар’я Сергіївна «Аналіз маркетингової діяльності закладів 

готельного господарства (на прикладі готелю «Premier Palace Hotel 

Kharkiv»)» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Кучечук Л.В. 

5. СИРОТА Олександр Андрійович «Сучасний стан та перспективи розвитку 

туризму в Україні» – Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Подлепіна П.О. 

6. СОЛЯНИК Карина В’ячеславівна «Проблеми та перспективи розвитку 

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

Шамара І.М. 

7. СТАРОВА Кристина Михайлівна «Проблеми та перспективи розвитку 

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

Парфіненко А.Ю. 

8. СТЕПАНЕНКО Вікторія Іванівна «Проблеми та перспективи розвитку 

креативних індустрій в Україні (на прикладі Полтавської області)» – 

Керівник кваліфікаційної роботи – доц. Панова І.О. 

9. ШАМАНСЬКИЙ Іван Русланович «Перспективи розвитку екстремального 

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

 

 

Декан факультету міжнародних 

економічних відносин 

та туристичного бізнесу                                                    Валерій РЄЗНІКОВ 
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